
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

பாடசாைலக�ன் கல்� நட-
வ�க்ைககைள அடுத்த வாரம் 
�ங்கள், ெசவ்வாய் மற்றும் புதன்-
�ழைமக�ல் ேமற்ெகாள்ளுமாறு 
கல்�யைமச்சு ெத��த்துள்ளது.  

தற்ேபாது �ங்கள், ெசவ்வாய் 
மற்றும் �யாழக்�ழைமக�ல் பாடசாைலக�ல் கல்� நடவ-
�க்ைககைள ேமற்ெகாண்டு வரும் �ைல�ல் அடுத்த வாரம் 
�யாழக்�ழைம 11ஆம் �க� அரசாங்க �டுமுைற 

இலங்ைகக்கு உதவுவதற்-
காக இந்�யா எப்ேபாதும் தயார் 
�ைல�ல் இருப்பதாக இந்�ய 
ெவ�யுறவுத்துைற அைமச்சர் எஸ். 
ெஜய்சங்கர் �ண்டும் வ�யுறுத்�-
யுள்ளார்.

இந்�ய ெவ�யுறவு அைமச்சர் 
எஸ்.ெஜய்சங்கர் மற்றும் இலங்ைக 
ெவ��வகார அைமச்சர் அ� சப்-
�க்�ைட�ல் சந்�ப்ெபான்று நைட-
ெபற்றுள்ளது. இதன் ேபாேத அவர் 
இவ்வாறு ெத��த்துள்ளார்.  
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அவினியா - சாகித்தியா பரத நாட்டிய அரங்கேற்றம்

இைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்பு
இலவச

எங்கள் ்கருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்து

இலங்ைக�ல் ஆர்ப்பாட்டங்கள் உருெவடுத்து ஆறு மாத 
காலத்துக்கு ேமலா� �ட்டது. நாட்�ல் ெகா�ட் ெதாற்று 
த�வு�ைலைமக்கு வந்ததன் �ன்னர், ெபாருளாதார 
ெநருக்க� உருெவடுத்தைதயடுத்து ஆங்காங்ேக ஆர்ப்பாட்-
டங்கள் ஆரம்பமா�ன.

ெபாருட்க�ன் �ைலயுயர்ைவக் கண்�த்து ஆர்ப்பாட்டங்-
கள் இடம்ெபற்றன. அதன் �ன்னர் இரசாயன உரப்பசைள 
வழங்குமாறு ேகா� �வசா�கள் ேபாராட்டம் நடத்�னர். 
இவ்வாறு நாெடங்கும் �யா�த்த ேபாராட்டங்கள், காலப்-
ேபாக்�ல் உச்ச�ைலைய அைடந்தன.

அரசாங்கத்ைதப் பத� �லகுமாறு ேகா� ேபாராட்டத்ைத 
ஆரம்�த்த ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள், பாராளுமன்றத்ைதப் �ர-
���த்துவப்படுத்து�ன்ற அத்தைன ேபருேம �ட்டுக்குச் 
ெசல்ல ேவண்டுெமனக் ேகாஷெமழுப்�னார்கள். அவ்வா-
றான ேபாராட்டம் ��ர �ைலைய அைடந்தைதயடுத்து, 
ஜனா�ப�ைய �டு ெசல்லுமாறு வ�யுறுத்� அவர்கள் 
ேபாரா�னர்.

நாட்�ன் பல்ேவறு பாகங்க�லு�ருந்து ெகாழும்பு கா�-
முகத்�டலுக்கு வந்து ேசர்ந்த ேபாராட்டக்காரர்கள் அங்ேகேய 
முகா�ட்டுக் ெகாண்டனர். கா�முகத்�டல் ேபாராட்டக்காரர்-
களுக்கு ஆதரவாக ெபருந்ெதாைகயாேனார் அங்கு ஊர்வ-
லமாக வந்து ேசர்ந்த �ன்னர் இடம்ெபற்ற சம்பவமானது 
எமது நாட்�ன் வரலாற்�ல் முன்னர் ஒருேபாதுேம �கழா-
ததாகும். நாட்�ன் ஆட்�த் தைலவேர தனது பத�-
ையத் துறக்க ேவண்�ய �ைலைம ஏற்பட்டது. 

மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ள
தவிர்க்க முடியாத சந்ேதகம்!
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பாராளுமன்ைற பலப்படுத்த
சர்வகட்சி அரசு

August 07 Sunday, 2022

100 மீற்றரில் யுபுன் ெவண்கலம்;
பாலித்தவுக்கு ெவள்ளிப்பதக்கம்

பாராளுமன்றத்ைத அரசாங்க-
மாக மாற்�, நாட்ைட கட்�ெய-
ழுப்பும் �ர்மானங்கைள எடுப்-
பேத சர்வகட்� அரசாங்கத்�ன் 
ேநாக்கெமன ஜனா�ப� ர�ல் 
�க்�ரம�ங்க ெத��த்தார். 

சர்வகட்� அரசாங்கம் அைமப்-
பது ெதாடர்�ல்,  �லங்கா சுதந்-
�ரக் கட்� மற்றும் பாராளுமன்ற 

உறுப்�னர்களான ேபரா��யர் 
�.எல். ��ஸ், டலஸ் அழகப்-
ெபரும ஆ�ேயார் உள்�ட்ட 
குழு�னர் �யாழக்�ழைம �ற்-
பகல் ஜனா�ப� அலுவலகத்�ல் 
ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்-
கைவ சந்�த்து கலந்துைரயா�ய 
ேபாேத ஜனா�ப� இவ்வாறு 
கு�ப்�ட்டுள்ளார்.

பாராளுமன்றத்ைத அரசாங்கமாக
மாற்றி நாட்ைட கட்டிெயழுப்புேவாம்

அடுத்த வாரமும் மூன்று  
தினங்கேள பாடசாைல

உலக வங்�யுடன் ெசய்து ெகாள்ளப்பட்-
டுள்ள ஒப்பந்தம் மற்றும் �ற்ேறா �றுவனத்-
�ன் முயற்��னால் எ�ர்வரும் ஒக்ேடாபர் 
மாதத்�ற்குள் ஒரு இலட்சம் ெமட்�க் ெதான் 
சைமயல் எ�வாயுைவ இறக்கும� ெசய்வதற்-
கான நடவ�க்ைககள் முன்ெனடுக்கப்பட்டுள்-
ளன.

அதற்கைமய ெவகு�ைர�ல் சைமயல் 
எ�வாயு தட்டுப்பாடு முழுைமயாகக் குைறவ-
ைடயும் என்று ஜனா�ப� அலுவலகப் �ரதா� 

சைமயல் GAS தட்டுப்பாடு
முழுைமயாக குைறவைடயும்

அவுஸ்�ேர�யா�ல் கு�ன்ஸ்-
லாந்�ல் வ�க்கும் இலங்ைக 
த�ழ் குடும்பத்�னருக்கு �ரந்தர 
�ஸா வழங்கப்பட்டுள்ளது.   

ேநற்று நேடச�ங்கம் �ட்-
�ற்கு ெசன்ற உள்துைற �ைணக்-
களத்�ன் அ�கா�கள் இலங்ைக 
த�ழ் குடும்பத்�ற்கு �ரந்தர 
�ஸா வழங்கப்பட்டுள்-
ளது என்ற ெசய்�ைய 

தடுப்பு முகாமில் அவஸ்ைதக்குள்ளாக்கப்பட்ட  

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

எ�ர்வரும் �ங்கட்�ழைம 
நள்�ரவு முதல் சைமயல் எ�-
வாயு�ன் �ைலகள் குைறவ-
ைடயும் என �ற்ேறா ேகஸ் 
�றுவனம் ெத��த்துள்ளது.  

அது ெதாடர்�ல் �ற்ேறா ேகஸ் �றுவனத்�ன் தைலவர் 
மு�த்த ��ஸ் ெத��க்ைக�ல்:  

ெபாருளாதார ெநருக்க�ைய எ�ர்ேநாக்�யுள்ள 

நாைள நள்ளிரவு முதல்  
Gas விைலகள் குைறப்பு  

நாட்�ல் கடந்த �ல மாதங்களாக எ�ெபாருளுக்கு ெபரும்  
தட்டுப்பாடு �ல� வரு�ன்றது. எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைல-
யங்க�ல் தற்ேபாது நைடமுைறப்படுத்தப்பட்டு வரும் 
�யூஆர் நைடமுைறகளாலும் எ�ெபாருள் வ�ைசகள் இன்று 
வைர ஓரளவு குைறந்து வரு�றது.

யா�ல். �ராம உத்�ேயாகத்த�ன் �றந்த நாளுக்கு ஊர்ப் 
ெபாதுமக்கள் இைணந்து ெபற்ேறாைலப் ப�சாக வழங்�ய 
சம்பவெமான்று சமூக வைலத்தளங்க�ல் பர� வரு�ன்-
றது.

ேஜ / 363 �ராம உத்�ேயாகத்த�ன் �றந்தநாள் கடந்த 
புதன்�ழைம இடம்ெபற்ற ேபாேத இவ்வாறு �றந்-
தநாள் ப�சாக ெபற்ேறால் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பிறந்தநாள் பரிசாக
வழங்கப்பட்ட ெபற்ேறால்

இலங்ைகக்கு இந்தியா
எப்ேபாதும் உதவும்

ெகாழும்பு 
துைறமுக நகர 
ெபாருளாதார 
ஆைணக்குழு-
�ன் பு�ய தைல-
வராக �ேனஷ் 
�ரக்ெகா� 
�ய�க்கப்பட்-
டுள்ளார்.  

ெகாமர்ஷல் வங்� மற்றும் ஹற்றன் 
ெநஷனல் வங்��ன் முன்னாள் தைல-
வரும், பல முன்ன�

நகர ெபாருளாதார  
ஆைணக்குழுவின்  
புதிய தைலவர் திேனஷ்  

ஏ.�.எம்.ெதௗ�க்  

சகல சமூகங்களதும் பாதுகாப்பு, இருப்பு மற்றும் மக்கள் 
�ர���த்துவம் அர�யலைமப்பூடாக உறு�ப்படுத்தப்-
படும் வைர, �ைறேவற்ற�கார ஜனா�ப� முைறைம 
ஒ�க்கப்படக்கூடாெதன ேத�ய காங்�ரஸ் தைலவரும் 
பாராளுமன்ற உறுப்�னருமான ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா 
ெத��த்தார். ஜனா�ப� ர�ல் �க்ரம�ங்கவுடன் நடாத்-
தப்பட்ட ேபச்சுவார்த்ைத�ன் ேபாேத, 

சிறுபான்ைமயினரின் பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தும் வைர

இலங்ைக�ன் சுற்றுலாத் துைற 
தூதுவராக ��க்ெகட் ஜாம்ப-
வான் சனத் ெஜயசூ�ய (Sanath 
Jayasuriya) �ய�க்கப்பட்டுள்-
ளார்.  

சுற்றுலா அைமச்சர் ஹ�ன் 
ெபர்னாண்ேடா (Harin Fernando) 
இதைன உத்�ேயாகபூர்வமாக 
அ��த்துள்ளார்.  

பு�ய சுற்றுலா ஆேலாசைனக் குழுவுடன் இைணந்து 
�யமனத்ைத அ��க்கும் �றப்பு �கழ்வு �யாழக்�-
ழைம (04) இரவு இடம்ெபற்றது.  

சுற்றுலாத்துைற  
தூதுவராக சனத்  

மட்டக்களப்பு 
குறூப் �ருபர் 

மட்டக்களப்பு 
ேமல்��மன்ற அரச 
சட்டத்தர� அலு-
வலகத்�ல் கடைம-
யாற்றும் மட்டக்-
களப்பு தைலைம 
ெபா�ஸ் 
�ைலய 

மட்டக்களப்பு ெபாலிஸ்
அதிகாரியின் ேநர்ைம

ேபாராட்டத்தால் ராஜபக் ஷக்க�ன் அர�யல் எ�ர்கா-
லத்ைத �ர்மா�க்க மு�யாெதனவும், அவ்வாறான �ட்டத்-
துக்கு தான் இடம�க்கப் ேபாவ�ல்ைலெயனவும் பாராளு-
மன்ற உறுப்�னர் நாமல் ராஜபக் ஷ வ�யுறுத்�யுள்ளார்.

கடந்த காலங்க�ல் இடம்ெபற்ற �கழ்வுகள் ராஜபக்ஷக்க-
�ன் அர�யல் வாழ்க்ைகைய மு�வுக்கு ெகாண்டு வந்ததா? 
இல்ைலெய�ல் அவர்க�ன் அர�யல் எ�ர்காலம் 
என்னவாகும்? என்று நாமல் ராஜபக் ஷ�டம் 

ராஜபக் ஷக்க�ன் அர�யல் எ�ர்காலத்ைத

த�ழக அரசுடனான உறைவ ேமலும் வலுப்படுத்தும் வைக�ல் ேநற்று முன்�-
னம் மாைல தூத்துக்கு� ெதாகு� மக்களைவ எம்.� க�ெமா� கருணா��ைய 
இலங்ைகக்கான இந்�ய தூதுவர் Milinda Moragoda புது�ல்��ல் சந்�த்த  
ேபாது...

இலங்ைக தமிழ் குடும்பத்திற்கு  
நிரந்தர வதிவிட விஸா
அவுஸ்�ேர�யா அரசாங்கம் வழங்�யது

GS ஒருவருக்கு ஊர் மக்க�ன் அன்ப�ப்பு

�ற்ேறா �றுவன தைலவர் அ��ப்பு

ஜனா�ப�யுடனான சந்�ப்�ல் அதாவுல்லா MP

ெஜய்சங்கர் அலி சப்ரியிடம் உறுதி

சமூக வைலதளங்க�லும் ேந�லும் பாராட்டு

நாமல் ராஜபக் ஷ எம்.� அ�ர� ப�ல் 
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ேபாராட்டங்கள் நடத்துவதன்
மூலமாக தீர்மானிக்க முடியாது

பகிரங்கப்படுத்தப்படாத US ெடாலர்கள் UK பவுண்ட்ஸ்கள் உள்ளிட்ட ெவளிநாட்டு நாணயங்கைள

வாசகர்களுக்கு உடன� ெசய்�கைள 
வழங்கும் ேநாக்கத்துடன், ேலக்ஹ-
வுஸ் மூன்று ெமா�க�லும் SMS 

ேலக் ஹவுஸ் நிறுவனத்தின்  

'தினகரன்' News Alert   
ேசைவ ஆரம்பித்து ைவப்பு

'தினமின', 'ெடய்லி நியூஸ்' 
ேசைவகளும் ஆரம்பம்

05

நிைறேவற்றதிகாரமுைற   
ஒழிக்கப்படக்கூடாது  

ஜனா�ப� அலுவலக �ரதம �ரதா� சாகல�ங்கள், ெசவ்வாய், புதன் �ழைமக�ல் மட்டுேம  
சர்வகட்� அரசாங்கத்�ன் ேநாக்கம் அதுேவ -−ஜனா�ப�

சட்டச்சிக்கல் இன்றி வங்கிகளில்
ைவப்பிலிட ஒரு மாத அவகாசம்
நாட்டு மக்களுக்கு அரசாங்கம் சந்தர்ப்பம் வழங்கியுள்ளதாக நிதியைமச்சு தகவல்
நிவாரண காலம்
முடிவைடந்ததும் ஒருவர் 
பத்தாயிரம் ெடாலர்கைள 
மட்டுேம ைகயிருப்பில் 
ைவத்திருக்கும் வைகயில் 
சட்டங்கள் மீளவும்
பிறப்பிக்கப்படலாம்

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

பல்ேவறு வ�க�லும் மக்கள் 
சம்பா�த்துள்ள, இதுவைர தகவல் 
ெவ��டப்படாத ெடாலர்கள், ஸ்-
ேடர்�ன் பவுண்ட்ஸ் மற்றும் ெவ�-

நாட்டுப் நாணயங்கள் அைவ எந்-
தளவு ெதாைகயாக இருந்தாலும் 
அவற்ைற எந்த�த சட்ட ��யான 
தைடகளு�ன்� வங்�க�ல் ைவப்-
��டுவதற்காக  ஒரு மாத கால 
அவகாசத்ைத வழங்க அரசாங்கம் 
�ர்மா�த்துள்ளது.

ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க-
�ன் அனும�ைய ெபற்றுக் ெகாள்-

வதற்காக அதற்கான ஆவணங்கள் 
ேநற்று ஜனா�ப�க்கு அனுப்பப்பட்-
டுள்ளதாக ��யைமச்�ன் வட்டாரங்-
கள் ெத��த்தன.

அதன்ப� ெவ�நாட்டுத் 

தமது ேதைவக்ேகற்ப
RFC அல்லது ரூபாவாக
மாற்� ைவப்��டவும்

வாய்ப்பு

அவசர முன்னுரிைம
உணவுப் பாதுகாப்ேப

12
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ஜனாதிபதி ரணில் தைலைமயிலான ஒன்பதாவது 
பாராளுமன்றின் மூன்றாவது கூட்டத்ெதாடரில்.....

Hot Line - 011 2 429 369 | 011 2 429 368 
Fax - 011 2 429 330 / E-mail - adzsuo@gmail.com

 Chamara -077 727 0067 / Umanga - 077 727 0845

Advertise Here

adzsuo@gmail.com

5.8cm (Height) x 8cm (Width)
Rs. 1,500/- +VAT

ALTAIR  APARTMENT

0777 258 280

Selling Price

Rs.275 Million

3 BR+ 2 WR
1820 Sq.ft.
above 35 fl oor
Sloping tower with port city view

*
*
*
*

FOR SALEë{~fv r¥ñj

WANTED
Rolex, Omega, Swiss, Branded 

Watches, Diamond Jewellery, 21K, 
18K, 14K, 12K Jewellery Items & 

Silvers, Old Notes, Antique Furniture

0776 562 382, 0777 077 333

ñzf [p§ z¥»J

ùnŸ, Sl£z‹ {z‹p‰ »[p‰{p zn ƒ¥n™ 
[¦y¥rˆr§ (Arjanthu) Urùv ñzfR
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We buy Pawned Gold Jewellery Items

Little used but brand new condition, 
full set available, pan mixture machine, 
conveyor belt machine, Block Machine, 
tracker machine, 1950000

Automatic block machine

077 37 80 470
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கே: ஜனாதிபதி ரணில் விக்கி-
ரமசிஙே தலைலமயிைான 

புதிய இலைக்ோை அரசாஙேத்தினா-
ல் மக்ேளின் பிரச்சிலனேளுக்குத் 
தீரலவை வைழஙே முடியும் என நீஙேள் 
நம்புகின்றீரேளா?

பதில்: இது குறித்து தற்்பாழுது பபசப் -
பட்டு வருகிறது. உதாரணைாக, சில வாரங்-
களுக்கு முன்பு எரிவாயு விநிப�ாகம் பகள் -
விக்குறி�ாக இருநதது. இநத நிமலமை 
தற்்பாழுது ைாறியுள்்ளது. லிற்பறா நிறுவ -
னத்தின் தகவல்களின்படி அடுத்த இரண்டு 
வாரங்களுக்குள் எரிவாயு வரிமசகள் எதுவும் 
இருக்காது. எனபவ, ்தாடர்ச்சி�ான 
எரிவாயு விநிப�ாகத்துக்கு உத்தரவாதம் 
அளிக்கப்பட்டுள்்ளது. முன்னர் உரம் ்தாடர் -
பாகப் பாரி� பிரச்சிமனயிருநதது.

அரசாங்கத்தினால் 44,000 ்ைற்றிக்்தான் 
யூரி�ா உரத்மத இறக்குைதி ்சய� முடிந -
ததுடன், இது தற்்பாழுது விநிப�ாகிக்கப்-
பட்டு வருகிறது. ்பரும்பபாகம் ஆரம்பைா-
கியுள்்ள நிமலயில் ்ெல்லுக்கு ைட்டுைன்றி 
பதயிமல, ைரக்கறிகள் ைற்றும் பசா்ளம் 
பபான்ற பயிர்களுக்கும் உரம் வழங்க அர-
சாங்கம் பகள்விப்பத்திரங்கம்ளக் பகாரியுள்-
்ளது.

்பரும்பபாகத்துக்குப் பின்னர் அடுத்த 
சில ைாதங்களுக்குள், உணவு விநிப�ாகம் 

இப்பபாது இருப்பமத விட ெல்ல நிமல -
மைக்கு வரும் என்று ொன் நிமனக்கிபறன். 
அநநி� ்சலாவணி பற்றாக்குமற�ால் எரி-
்பாருள் இறக்குைதி ்சயவது தற்பபாது 
ஒரு பிரச்சிமன�ாக ைாறியுள்்ளது. இநதச் 
சவால்களுக்கு ைத்தியிலும் (ஓகஸ்ட் 1 முதல்) 
வழங்கப்படும் எரி்பாருளின் அ்ளமவக் கட்-
டுப்படுத்தி, QR குறியீட்மடப் ப�ன்படுத்தி 
வாகனங்களுக்கு எரி்பாரும்ள வழங்குவ -
தற்கான ஏற்பாடுகம்ள மின்சக்தி ைற்றும் எரி-
சக்தி அமைச்சு ்சயதுள்்ளது. அநதச் ்ச�ல்-
முமறயினால் ொம் எப்படி இலக்குகம்ள 
அமட�ப் பபாகிபறாம் என்பமதப் ்பாறுத் -
திருநதுதான் பார்க்க பவண்டும். எண்்ணய 
உற்பத்தி ்சயயும் ொடுகளில் இருநது அதிக 
எரி்பாருள் ைற்றும் ைசகு எண்்ணய 
்பறுவதற்கான சாத்தி�ங்கம்ள ொங்கள் 
ஆராயநது வருகிபறாம். அதற்கு சில வாரங்-
கள் ஆகும். ்சப்டம்பரில் இநத இலக்மக 
அமட� முடியும் என்று நிமனக்கிபறன்.

கே: தறகபாது ஏறபட்டுள்ள நந-
ருக்ேடியான சூழ்நிலையில் 

இருந்து விடுபை சரவைேட்சி ஆட்சி 
அலமக்ேபபை கவைண்டும் என எதி-
ரக்ேட்சிேளும், எதிரக்ேட்சியில் அம-
ரந்துள்ள சிை ஆளும் தரபபு பாராளு-
மன்்ற உறுபபினரக்ளும் கோரிக்லே 
விடுத்து வைருகின்்றனர. இது பறறி 
உஙேள் நிலைபபாடு என்ன?

பதில்: இநத விட�ங்கள் ஜனாதிபதியின் 
நிகழ்ச்சி நிரலில் உள்்ளடக்கப்பட்டுள்்ளன. 
அண்மையில் ெமட்பற்ற ஆளும் கட்சி 
உறுப்பினர்களின் குழுக் கூட்டத்தில் பாரா -
ளுைன்றத்தின் ்ச�ற்பாடுகள் குறித்து 
அவர் வி்ளக்கைளித்தார். அரசி�ல் கட்சி -
களின் தமலவர்களுடன் பபசுவதற்கும், 
பாராளுைன்றக் குழு அமைப்மபப் பலப்-
படுத்த எதிர்பார்த்துள்்ள விட�ங்கள் குறித் -
தும் அவர் ்தரிவித்தார். அதுைட்டுைல்லா-
ைல் காலிமுகத்திடல் பபாராட்டக் க்ளத்தில் 

உண்மை�ான இம்ளஞர்களின் குரலுக்கு 
்சவிசாயக்க ஜனாதிபதி ஏற்பாடுகம்ள 
பைற்்காண்டு வருகிறார். அமதச் ்சய� 
அரசு த�ாராக உள்்ளது. ஆட்சியில் அவர்க -
ளின் கருத்துகம்ளயும் ப�ாசமனகம்ளயும் 
்பற விரும்புகிபறாம்.

கே: நாட்டில் தறநபாழுது ஏறபட்டு-
ள்ள நநருக்ேடி நிலைலயச் 

சமாளிபபதறோன ஒகர வைழி அலன-
த்துக் ேட்சி அரசாஙேத்லத அலமபப-
துதான் என்று நீஙேள் நிலனக்கிறீ-
ரேளா?

பதில்: சர்வகட்சி அரசாங்கத்மத அமைப்-
பதன் மூலம் பாராளுைன்ற ஜனொ�கத்மத 
வலுப்படுத்த இது வழிவகுக்கும். தற்பபாது 
முழுஉலகமும் எம்மைப் பார்த்துக் ்காண்டி -
ருக்கிறது. எனபவ, சர்வபதச சமூகம், உலக 
வங்கி, சர்வபதச ொண� நிதி�ம், ஆசி� 
அபிவிருத்தி வங்கி ைற்றும் ென்்காமட 
வழங்கும் ொடுகள் பபான்ற நிதி நிறுவனங் -
களும் இலங்மக ்தாடர்பான தைது நிமலப் -
பாட்மட மீள்பரிசீலமன ்சயவது மிகவும் 
ெல்ல ்சயதி�ாக இருக்கும்.

கே: ோலிமுேத்திைல் 
ஆரபபாட்ைக்ோரரேள் 

மீது நைத்தபபட்ை தாக்கு-
தல் நதாைரபான சமீப-
த்திய சம்பவைஙேள் குறித்து 
பிரதான எதிரக்ேட்சி 
ேவைலை நவைளியிட்டுள்ள-
து. இது நதாைரபாே அரசு 
விசாரலை நைத்துமா?

பதில்: ஊடகங்களில் காட்டப்-
பட்ட தகவல் ைற்றும் வீடிப�ா காட்சிகளுக் -
கமை� அமைதி�ான பபாராட்டக்காரர்கள் 
மீது பாதுகாப்புப் பமடயினர் தாக்குதல் ெடத் -
தவில்மல. அவர்கள் ்சயதது ஜனாதிபதி 
்ச�லகத்மத விடுவிப்பதாகும். முதலில் 

பபாராட்டக்காரர்கம்ள அநத இடத்மதக் 
காலி ்சயயும்படி ்பாலிஸார் இரண்டு 
தடமவ பகாரிக்மக விடுத்தபபாதும், அதற்கு 
அவர்கள் ்சவிசாயக்கவில்மல. ஜனாதிபதி 
்ச�லகம் இல்லாைல் ஜனாதிபதிக்கு தனது 
கடமைகம்ள நிமறபவற்ற இடமில்மல. 
எனபவ, பாதுகாப்புப் பமடயினர் குமறந-
தபட்ச அதிகாரத்மதப் ப�ன்படுத்தி 
பபாராட்டக்காரர்கம்ள வ்ளாகத்திலிருநது 
்வளிப�ற்றினர். அதுதான் உண்மையில் 
அங்கு ெடநதது. அவர்கள் பபாராட்ட 
இடத்திற்குச் ்சல்லவில்மல. ஜனா-
திபதி ்ச�லகத்தின் நுமழவுத் தமட 
ைற்றும் இமடயூறு ஏற்படும் பாலம் 

வமர அவர்கள் ைட்டுப்படுத்தப்பட்டனர். 
ஜூமல 9 ஆம் திகதி இடம்்பற்ற சம்பவங்-
களின் விம்ளவாக ஜனாதிபதி ்ச�லகத்-
தின் பவலியும் உமடக்கப்பட்டது. மிகவும் 
பைாசைான நிமலயில் இருநததால் அங்கு 
அலுவலகம் ்தாடங்குவது சிரைைாக இருந-
தது. ஜனாதிபதி ்ச�லகத்மத விடுவிப்பதற் -
காக, பாதுகாப்புப் பமடயினர் ஆர்ப்பாட்-
டக்காரர்கம்ள வ்ளாகத்திலிருநது அகற்ற 
ெடவடிக்மக எடுத்துள்்ளனர்.

கே: நபாதுத்கதரதலை உைனடி-
யாே நைத்தி புதிய அரசாஙேம் 

விலரவில் அலமக்ேபபை கவைண்டும் 
என தமிழ்த் கதசியக் கூட்ைலமபபின் 
பாராளுமன்்ற உறுபபினர எம்.ஏ.சு-
மந்திரன் நதரிவித்துள்ளார. நீஙேள் 
ேருத்துத் நதரிவிக்ே விரும்புகிறீரே-
ளா?

பதில்: அது அவருமட� தனிப்பட்ட 
கருத்து. எத்தமனப�ா அரசி�ல் கட்சிகள் 
உள்்ளன. கடநத பாராளுைன்றத் பதர்தலில் 
்பாதுஜன ்பரமுன ஏறத்தாழ மூன்றில் 
இரண்டு ்பரும்பான்மைம�ப் ்பற்றது. 

சில அரசி�ல் கட்சிகள் ்வவபவறு 
பொக்கங்கம்ள அமட� பவண்டும் 
என்பது ்வளிப்பமட�ானது. முத-
லாவதாக, ொட்டில் சட்டம் ஒழுங்மக 
நிமலொட்டி, உணவுப் ்பாருட்கள் 
பபான்ற அத்தி�ாவசி�ப் ்பாருட்க -
ளின் விநிப�ாகத்திற்கு உத்தரவாதம் 
அளித்து, ்பட்பரால், டீசல் ைற்றும் 
ைண்்ணண்்ணய விநிப�ாகிப்பதற்-
கான சிறநத வழிமுமறம� அமுல்ப-
டுத்த பவண்டும்.

இநதத் பதமவகம்ள பூர்த்தி ்சய-
�ாைல் பதர்தமல ெடத்த முடி�ாது. 
ைறுபுறம், அரசி�லமைப்பு விதிக-
ளின்படி, ொங்கள் பாராளுைன்றத்தில் 
ஒரு தீர்ைானத்மத நிமறபவற்றாவிட்-
டால், இரண்டமர ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னர் பாராளுைன்றத்மத கமலக்க 
முடி�ாது. அதாவது அடுத்த ஆண்டு 
ைார்ச் வமர காத்திருக்க பவண்டும். பாரா-

ளுைன்றத்மத கமலப்பது ஜனா -
திபதியின் விருப்பைாகும். ொம் 
்சய� விரும்புவது முதலில் 
ொட்டில் சட்டம் ஒழுங்மக 
நிமலொட்டி ைக்களுக்கு அத்தி-
�ாவசி�ப் ்பாருட்கம்ள வழங்-
குவதற்கு உத்தரவாதம் அளிக்க 
பவண்டும்.

கே: எவவைா்றாயினு-
ம், அவைசரோைச் 

சட்ைத்லத அமுல்படுத்துவைது 
குறித்து எதிரக்ேட்சிேள் ேவைலை 
நதரிவித்துள்ளன, இது எதிரக்ே-
ட்சிேலளயும் அலமதியான கபாரா-
ட்ைஙேலளயும் நசுக்கும் முயறசி என்று 
அவைரேள் கூறுகி்றாரேள். உஙேள் 
பாரலவை என்ன?
பதில்: எதிர்க்கட்சிகம்ள அடக்குவதற்-

காக அநெடவடிக்மக அல்ல. அவசரகால 
விதிமுமறகள் இல்லாைல், சில கூறுகளின் 
ெடத்மதம� கட்டுப்படுத்த முடி�ாது. 
காலிமுகத்திடல் பபாராட்டத் க்ளத்திலும் 
ைற்ற எல்லா இடங்களிலும் ்வவபவறு 
குழுக்கள் உள்்ளன. பை 9 அன்று சில 
தனி�ார் ைற்றும் ்பாதுச்்சாத்துக்களுக்கு 
என்ன ெடநதது என்பமத ொம் பார்க்க -
லாம். பை 9 கலவரங்களின் விம்ளவாக 
பாராளுைன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் ்கால்-

லப்பட்டார். பாராளுைன்ற உறுப்பினர் குைார 
்வல்கை தனக்கு உண்மையில் என்ன ெடந -
தது என்பது பற்றி பாராளுைன்றத்தில் கூறியி-
ருநதார்.

இதுதான் ொட்டின் நிமலமை. காலிமு-
கத்திடலில் உள்்ள அமனத்துக் குழுக்களும் 
ஒபர நிமலப்பாட்டில் இல்மல. சில உண்-
மை�ான இம்ளஞர் குழுக்கள் தங்கள் பிரச் -
சிமனகம்ளத் தீர்க்க விரும்புகின்றன. இருப் -
பினும், ைமறமுக பொக்கங்கள் ைற்றும் 
அரசி�ல் நிகழ்ச்சி நிரல்கம்ளக் ் காண்ட சில 
தரப்பினர்களும் அங்கு உள்்ளனர். ஜூமல 9 
சம்பவங்கம்ளத் ் தாடர்நது, முன்னாள் பாரா -
ளுைன்ற உறுப்பினர்கள் சிலர் ்பால்துவ சந -
திக்கு வநதிருநதமதயும், ஏறக்குமற� 3000 
முதல் 4000 பபர் வமர ஆர்ப்பாட்டத்தில் 
ஈடுபட்டமதயும் எம்ைால் பார்க்க முடிநதது.

அவர்கள் பாராளுைன்ற வ்ளாகத்துக்குள் 
புகுநது தாக்க விரும்பினர். ஜனொ�கத்தின் 
மீது ெம்பிக்மக இருநதால் பதர்தல் ெமட-
்பறும் வமர காத்திருக்க பவண்டும். அநத 
பெரத்தில் நிச்ச�ைாக அவர்க்ளால் அதிகா -
ரத்மதக் மகப்பற்ற முடியும். எனபவ, சில 
குழுக்களின் ைமறமுக பொக்கம் அரசி�ல -
மைப்புக்கு ்வளிப� அதிகாரத்மதக் மகப் -
பற்றுவதாகும். அநத பபாராட்டங்களில் 
கலநது ்காண்டவர்களில் ்பரும்பாலா -
பனார் கூட அநத வரிமசயில் இல்மல என்று 
நிமனக்கிபறன். ொங்கள் ்சய� விரும்புவது 
ொட்டில் சட்டம் ஒழுங்மக மீட்்டடுத்து 
ைக்களுக்கு அத்தி�ாவசி�ப் ்பாருட்கம்ள 
வழங்குவதாகும்.

கட்சி அரசியல் முறை ஒரு குறிப்பிட்்ட 
காலகட்்டத்திற்குள் வந்துள்்ளது. சம்பிர -
தாய அரசியல் காட்சிகள் குறைவற்டந்-

துள்்ளன. ஆனால்  மாற்று ரீதியாக உருவான 
புதிய கட்்டறமப்பும் பிரச்சிறனக்கு உள்்ளா -
கியுள்்ளதாகத் ததரிகிைது. த�ாதுமக்களின் 
நம்பிக்றகறய தவற்றி தகாள்்ள முடியாறம 
இங்கு கருத்தில் தகாள்்ள வவண்டிய வி்டயமா -
கும். அதிக அ்ளவில் அரசியல் கட்சிகள் காணப் -
�டுகின்ை சிறிய நாட்டில், வதால்வியற்டந்த 
துறைகள் �ற்றி நடுநிறலயான திைனாய்வுக்குச் 
தசல்வது நன்ைாகும்.

முன்னாள் ஜனாதி�தியும் அறமச்சரறவ-
யும் இராஜினாமா தசய்த பின்னர் ஏற்�ட்டுள்்ள 
நிறலறம மிகவும் சிக்கலான வதாற்ைத்றதப் 
த�ற்றுள்்ளது. சர்வ கட்சி அரசாங்கம், அரசிய-
லறமப்புத் திருத்தம் என �லவிதமான கருத் -
துக்கள் உள்்ளன. த�ாரு்ளாதாரம் மற்றும் 
சமூகப் பிரச்சிறனகளிலிருந்து விடு�டுவதற்கு 

த�ருமுயற்சி அவசியமாகும். ஆட்சியா்ளர்-
கள், மாற்றுக் கருத்துக் தகாண்்ட அரசியல் 
கட்சிகள் மற்றும் த�ாதுமக்களுக்கு �ாரிய 
த�ாறுப்புகள் உள்்ளன.

சர்வகட்சி அரசாங்கம் ததா்டர்�ான 
வயாசறன �ல சந்தர்ப்�ங்களில் வதான்றி-
யுள்்ளது என்�றதக் குறிப்பிட்்டாக வவண்டும். 
�யங்கரவாதம், சுனாமி வ�ரழிவு வ�ான்ை சந் -
தர்ப்�ங்களில் அதிகமாக இது�ற்றிக் கலந்துறர-
யா்டப்�ட்்டது. ஆனால் விரிவான கூட்்டறமப்-
த�ான்று உருவாகவில்றல. அதற்குப் �ாதிப்பு 
ஏற்�டுத்திய காரணிகள் இன்றும் அவவாவை 
உள்்ளன.

சர்வகட்சி அரசாங்கத்திற்கு வயாசறன 
கூைப்�ட்டுள்்ளவதாடு, திறரயின் பின்னால் 
காணப்�டும் கறத வவைாகும். அறமச்சுப் 
�தவி, அறமச்சுகளில் �தவி, கூட்டுத்தா�னம், 
திறணக்க்ளங்களில் �தவிகற்ள பிரித்துக் 
தகாள்வதற்காக ந்டத்தப்�டும் கலந்துறரயா-
்டல்கள் ஆகியன இறுதியில் முக்கியமற்ை முடிவு-
கவ்ளாடு நிறைவுத�றுகின்ைன. இலங்றகயர்க-
ளின் எதிர்�ார்ப்பு குறித்து கவனம் தசலுத்துவது 
முக்கியமாகும். சிரமங்கற்ளத் தாங்கிக் தகாண் -

டுள்்ளவதாடு புதியதாக ஏவதனும் ந்டக்குமா என 
நம்பிக்றகயு்டன் மக்கள் உள்்ளார்கள்.

நாட்டுக்குத் வதறவ �தவிகற்ளப் பிரித்துக் 
தகாள்ளும் சர்வகட்சி அரசாங்கமல்ல. நாட்டுக்-
குத் வதறவயான த�ாரு்ளாதார மற்றும் சமூக 
வகாட்�ாடுகற்ள �ாரிய காரணிக்ளாக ஏற்றுக் 
தகாள்்ள வவண்டும். ஜனநாயகத்றத மதிக்கும் 
திைந்த த�ாரு்ளாதார முறை �ற்றி ஒன்றுக்-
தகான்று மாறு�ட்்ட கருத்துகற்ளக் தகாண்்ட 
�ாராளுமன்ைத்றத பிரதிநிதித்துவம் தசய்�வர்க -
ளின் எண்ணங்கற்ள ஆராய வமற்டதயான்று 
அறமக்க வவண்டியுள்்ளது.

அடிப்�ற்டவாதிக்ளாக இல்லாதிருத்தல் 
மிகவும் அவசியமான வி்டயமாகும். அறன-
வரும் ஒரு அடி பின்னால் எடுக்க வவண்டிய-
வதாடு, த�ாதுவான காரணிகற்ளக் கண்டுபி -
டிப்�து அவசியமாகும். அரசியல் சித்தாந்தம், 
தகாள்றக மற்றும் முடிவு எடுக்கும் விதம் �ற்றி 
காணப்�டும் �ாரிய மாற்ைங்களிற்டவய உருவா-
கும் த�ாதுவான திட்்டத்தில் தியாகம் உள்்ளது. 
அர்ப்�ணிப்பு காணப்�்ட வவண்டும். தாங்கிக் 
தகாள்வதற்கான றதரியம் அவசியமாகிைது. 
இந்த அறனத்து வி்டயங்கவ்ளாடு த�ாதுமக் -

களின் நம்பிக்றகறய தவற்றி தகாள்வதும் 
அ்டங்குகின்ைது.

இலங்றக இன்றுள்்ள இ்டம் மகிழ்ச்சிகரமா-
னதல்ல. சர்வகட்சி அரசாங்கத்திற்கு �ாரிய 
த�ாறுப்புகள் வழங்கப்�டும். நவீன, வ�ாட்டி 
மிகுந்த த�ாரு்ளாதாரக் தகாள்றககற்ளத் தயா-
ரிக்க வவண்டியுள்்ளது. ஆனால் அறவ இலகு-
வானதல்ல. தசயல்திைறன ஏற்�டுத்தும், முத-
லீட்டிறன தகாண்டு வரும், தனியார்மயத்றத 
தசயல்�டுத்தும் திட்்டங்கள் மூலம் �ாரிய அழுத்-
தங்கள் ஏற்�டுத்தப்�டும். மக்கற்ள சிரமத்துக்கு 
உள்்ளாக்கும், ஆனால் த�ாரு்ளாதாரத்றத வமம்-
�டுத்தும் சில முடிவுகள் ஒருவ�ாதும் பிர�லத்றத 
ஏற்�டுத்தாதிருக்கலாம். அவவாைான முடிவுகள் 
சில கட்சிகளின் தகாள்றககளுக்கு த�ாருந்தா-
மல் இருக்கவும் இ்டமுண்டு. த�ாருந்தாத, தாங்க 
முடியாத நிறலறமயின் மத்தியில் நிம்மதியாக 
முடிவு எடுக்கக் கூடிய சக்தி சர்வகட்சி அரசாங்கத்-
திற்கு முக்கியமான வி்டயமாக அறமயும்.

வரலாற்றைத் திரும்பிப் �ார்க்கும்வ�ாது இந்-
நாட்டில் அரசியலில் தனியான வ�ாராட்்டம் 
அதிகமாகும். அதிகாரத்துக்கு வந்த பின்னர் 
சிறுசிறு கட்சிகளின் கருத்துகற்ள கருத்தில் 

தகாள்்ளாமல் தசயல்�டுவார்கள். கட்சிறய 
மாற்றும், அதிகாரத்தில் உள்்ள அரசாங்கத்திற்கு 
தாவும் சந்தர்ப்�ங்கள் அதிகமாகும். அதிகாரத்-
துக்குப் �திலாக த�ாதுமக்களின் வதறவகற்ள 
நிறைவவற்ை ஒத்துறழப்பு வழங்கும் சர்வ-
கட்சி அரசாங்கத்றத அறமப்�து இலகுவல்ல. 
முன்னால் குறிப்பிட்்டவாறு தங்களுற்டய அதி -
காரம் மற்றும் �தவிகளுக்காக கட்சிகளுக்கு 
இற்டவய த�ாதுவான காரணிறய அறிந்து 
அவற்றை ஒப்புக் தகாள்வவத அவசியமாகும்.

குறிப்பிட்்ட காலத்துக்கு மாத்திரம் வறரயறுக்-
கப்�ட்்ட, ததரிவு தசய்யப்�ட்்ட அடிப்�ற்ட வி்ட-
யங்கள் சில அதாவது அரசியலறமப்பு, த�ாரு -
்ளாதாரம், கல்வி வ�ான்ை பிரிவுகளுக்காகவவா 
இறணயும் தகாள்றககளு்டன் �தவிகற்ள 
எதிர்�ாராது ஒவதவாருவறரயும் மதிக்கும் கட்-
்டறமப்ற� தயாரித்தால் அதுவவ சர்வகட்சி 
அரசாங்கமாகும். இவவாைான த�ாதுக் கட் -
்டறமப்ற� தயாரிப்�து எதிர்�ார்ப்�றத வி்ட 
இலகுவான வி்டயம் அல்ல என்�றத ஞா�கப்-
�டுத்த வவண்டும்.

தமிழில்: வீ.ஆர்.வயலட் ...

சரவைேட்சி என்பது சாதாரை விையமல்ை!
மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மைரும் யுேத்திறகு 
புதியகதார வைடிவைம்

ஜனநாயேத்தின் மீது நம்பிக்லே
இருந்தால் கதரதல் நலைநபறும்
வைலர ோத்திருக்ே கவைண்டும்!

அலமதியான கபாராட்ைக்ோரரேள் மீது
பாதுோபபுப பலையினர தாக்குதல் நைத்த-
வில்லை. அவைரேள் நசயதது ஜனாதிபதி
நசயைேத்லத விடுவித்ததாகும்

அரசியலமைப்புக்கு 
புறம்பாக

அதிகபாரதமதைக் 
மகப்்ற்றுவததை 

சில குழுக்களின் 
ைமறமுக த�பாக்கம!

சலப முதல்வைரும், அலமச்சருமான
சுசில் பிகரமஜயந்தவுைன் சந்திபபு

சரவகட்சி அரசபாஙகதமதை அமைப்்தைனபால்
்பாரபாளுைன்றதமதை ்லப்்டுததை வழிபிறக்கும

சரவைேட்சி அரசாஙேத்லத அலமபபது 
பாராளுமன்்றத்லதப பைபபடுத்துவைத-
றோன வைழிலய ஏறபடுத்தும். இதன் மூைம் 

நாட்லை சரியான பாலதயில் நோண்டு நசல்ை
முடியும் என சலப முதல்வைரும், ேல்வி
அலமச்சருமான ேைாநிதி சுசில் பிகரமஜயந்த
நதரிவித்தார. நாட்டின் தறகபாலதய நிலைலம
ேள் மறறும் அரசாஙேத்தின் எதிரோைத்
திட்ைஙேள் குறித்து ேருத்துத் நதரிவிக்கும்கபாகத
அவைர இவவைாறு கூறினார. இது நதாைரபில் 
அலமச்சர சுசில் பிகரமஜயந்த எம்முைன் பை
விையஙேலளப பகிரந்து நோண்ைார.

அரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்
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லி ட்ரோ எரிவோயு நிறுவனம் 
எரிவோயு இறக்குமதிக்்ோ் 
செய்திருந்த ஒப்பந்தம் 

2022 பிபரவரி மோ்தம் 28 ஆம் தி -்
தியுடன் நிறறவுக்கு வந்தது. ஆனோல் 
எரிவோயு விநி்�ோ்ம் மோர்ச் மோ்தத்-
தி்ே்� முடிவுக்கு வந்தது. புதி� 
வழங்குனருக்்ோ் சடன்டர் வழங்கும் 
நடவடிக்ற் நிறுவனத்்தோல் ஜனவரி 
மோ்தத்தி்ே்� ஆரம்பிக்்ப்படடது. 
அவ்வறையில் வழங்குனரோல் நீணட 
்ோே ்டன் ்பத்திரம் ்்தறவ என நிறுவ-
னத்திற்கு அறிவிக்்ப்படடிருந்தது.   

அச்ெந்தர்ப்பத்தில் நோடடில் சடோேர் 
பிரச்சிறன ்தறே தூக்கியிருந்தது. 
சடோேர் பிரச்சிறன தீவிரமறடநது 
மத்தி� வங்கி�ோல் ்டன் வழங்குவது 

்தற்்ோலி்மோ் நிறுத்்தப்படுவ்தோ் 
ஏபரல் 8 ஆம் தி்தி ச்தரிவிக்்ப்படடது. 
பின்னர் நிறுவனம் சடோேர்்்தடும் பிரச்-
சிறனயில் சிக்கிக் ச்ோணட்்தோடு அரெ 
மற்றும் ்தனி�ோர் வங்கி்ள் ்டன் ்பத்தி-
ரத்ற்த வழங்குவற்த இறடநிறுத்தின. 
எரிவோயுவுக்்ோன ்தடடுப்போடு அ்தன் 
பின்ன்ர ஆரம்்பமோகி�து. ஏபரல் மோ்த 
ஆரம்்பத்தில் எரிவோயுறவ விறேக்கு 
வோங்கும் திறறன லிட்ரோ நிறுவனம் 
இழந்தது.   

அதுவறர இருந்த விநி்�ோ்ஸ்தர்-
்ைோன ஓமோன் டி்ரடிங் எரிவோயு நிறு-
வனத்துடன் ச்தோடர்நதும் அ்தறன 
முன்சனடுத்துச் செல்வ்தற்்ோன ்ேந-
துறர�ோடறே ் மற்ச்ோள்ை முன்னோள் 
்தறேவர் மு�ற்சி எடுக்்வில்றே. ச்பப-
ரவரி 28ஆம் தி்தி ஓமோன் டி்ரடிங் 
நிறுவனத்துடனோன எரிவோயுவுக்்ோன 
ஒப்பந்தம் நிறறவறடந்ததுடன் சடோேர் 
பிரச்ெறனயும் ்படிப்படி�ோ் அதி்ரிக்் 
ச்தோடங்கி�து. ்தற்்்போற்த� சடோேர் 
பிரச்சிறன ்ோரணமோ்்வ நீணட ்ோே 
்டன் ்பத்திரத்ற்த நிறுவனம் ்்ோரியுள்-
ைது.   

புதி� விநி்�ோ்ஸ்தறர ச்தரிவு செய்-
வ்தற்்ோ் நிறுவனம் அச் ெந்தர்ப்பத்தில் 
சடன்டறர ்்ோரியிருந்தது. ஒரு வருடத்-
திற்்ோ் அந்த சடன்டறர சவளியிடடி-
ருந்தது. 

அப்்போது நீணட்ோே ்டன் ்பத்தி-
ரத்ற்த திறக்்க் கூடி� திறன் லிட்ரோ 
நிறுவனத்திடம் ்ோணப்படடது. 

ச்போருைோ்தோரப பிரச்சிறனயின் 
ஆரம்்ப ்ோே்டடம் என்்ப்தோலும் 
லிட்ரோ நிறுவனத்திடமும் மத்தி� வங்-
கியிடமும் அ்தற்்ோன நிதி ்பேம் ்ோணப-
்படடது. நிதிற� திரடடுவ்தற்்ோ்வும் 
மற்றும் புதி� சடன்டருக்்ோன அனும-
திற� ச்பறுவ்தற்்ோ்வும் ்ேநதுறர-
�ோடல்்ள் அவ்வறையில் ஆரம்பிக்-
்ப்படடிருந்த்்தோடு ்ேநதுறர�ோடலின் 
முன்்னற்றம் ்பற்றி அறமச்ெரறவக்-
கும் வோரந்்தோறும் அறிவிக்்ப்பட-
டது. மத்தி� வங்கி உள்ளிடட நோடடின் 
அறனத்து வங்கி்ளும் நீணட ்ோே 
்டன் ்பத்திரத்ற்த சவளியிட முடி�ோ-
ச்தன கூறி�்்தோடு அறமச்ெரறவயும் 
அதில் ்தறேயிட முடி�ோது என இறுதி-
�ோ் நிறுவனத்துக்கு அறிவித்்தது.   

நிறுவனத்திடம் இருந்த எரிவோயு முடி-
வறடந்தவுடன் நோடு பூரோவும் 80,000 
ச்தோடக்்ம் ஒரு ேடெம் வறர�ோன ்போவ-
றன�ோைர்்ள் கியூவரிறெயில் நிற்்த் 
ச்தோடங்கினோர்்ள். ஒருபுறம் நீணட ் ோே 
விநி்�ோ்ஸ்தர்்றை இழந்ததுடன் மறு-
புறம் சடோேறர ச்பறுவ்தற்கு முடி�ோ்த 

நிறேறமக்கும் லிட்ரோ நிறுவனம் ்தள்-
ைப்படடது.   

மாற்று வழியை தேடல்   
நீணட்ோே விநி்�ோ்ஸ்தறர இழந்த-

்தோல் ்போவறன�ோைர்்ளின் ்்தறவயும் 
அதி்ரித்்த்தன் ்்பரில் லிட்ரோ நிறுவ-
னம் நோைோந்தம் ெம்்போதிக்கும் ்பணத்ற்த 
சடோேரோ் மோற்றி எரிவோயு ்ப்பறே 
ச்ோணடு வநது எரிவோயுறவ விநி்�ோ-
கிக்் மு�ற்சி செய்்தது. அச்ெந்தர்ப்பத்-
தில் உடனடி�ோ் விறேக்கு விற்கும் 
முறறற� பின்்பற்றும் நிறுவனங்்ளி-
டமிருநது ற்யில் உள்ை ்பணத்திற்கு 

ஏற்றவோறு எரிவோயுறவ ச்பறுவ்தற்கு 
்பழகிக் ச்ோண்டோம்.   

ஏபரல் மோ்த நடுப்பகுதியி்ே்�, 
3500 சமடரிக் ச்தோன் எரிவோயு 
அல்ேது 7000 சமடரிக் ச்தோன் 
எரிவோயு ்ப்பறே ச்ோணடு வநது 
ெநற்தயில் விநி்�ோகிக்் நிறுவனம் 
நடவடிக்ற் எடுத்்தது. அது எமது 
்்தறவக்கு ஒரு ்்போதும் ்்போதுமோன-
்தல்ே. அ்தனோல் கியூ வரிறெ முடிவுக்கு 
வரவில்றே. எரிவோயு விநி்�ோகிக்கும் 
அறனத்து நோட்ளிலும் ்போவறன�ோ-
ைர்்ள் 80,000 ச்தோடக்்ம் 
ஒரு ேடெம் வறர க்யூ வரி-
றெயில் இறணநது 
ச்ோணடோர்்ள்.   

இவவோறு நோள்்்தோ-
றும் இறணந்தவர்்ளின் 
எணணிக்ற் ஒன்று ஒன்றறர மோ்தங்-
்ளில் 4.5 மில்லி�னோ் அதி்ரித்-
்தது. நிறுவனம் ்ணடுபிடித்்த மோற்று 
வழி்ள் மூேம் கியூவரிறெ முடிவுக்கு 
வரோ்த்்தோடு அது ்மலும் அதி்ரித்்தது.   

எரிவோயு விநி்�ோ்ஸ்தர்்ள் நீண-
ட்ோே ்டன் ்பத்திரங்்றை ்்டட-
்்போது நிறுவனம் அ்தற்கு ்்தறவ�ோன 
நிதிற� வழங்்க்கூடி� திறன் இல்றே 
என கூறி�்தோல் எரிவோயு பிரச்சிறன 
்மலும் தீவிரமறடந்தது. ்பே நோட்ள் 
வரிறெயில் நின்ற மக்்ள் இன்று 
கிறடக்கும் நோறை கிறடக்கும் என 
நோட்றை எணணத் ச்தோடங்கினோர்-
்ள். அ்தனோல் வர்த்்த்ங்்றை ்மற்-
ச்ோள்ை முடி�ோது ்்போன்்தோடு ேடெக்-
்ணக்்ோன மக்்ளின் ்பசிற� தீர்க்் 
அடுபற்பப ்பற்ற றவக்்வும் முடி�ோம-
லும் ்்போனது.   

்பணத்ற்த செலுத்தும் அைவுக்்் 
எரிவோயு இறக்குமதி செய்�ப்படட்தோல் 
நோளுக்கு நோள் க்யூ வரிறெ அதி்ரித்-
்தது. எரிவோயுவுக்்ோ் ்றுபபு ெநற்த-
யும் உருவோ்த் ச்தோடங்கி�து. ஒரு 
எரிவோயு சிலிணடரின் விறே 25000 
ரூ்போய் வறர அதி்ரித்்தது. நோடடுக்கு 
்்தறவ�ோன எரிவோயுறவ வழங்் 
30,000 சமடரிக் ச்தோன் ச்தோடக்்ம் 
36,000 சமடரிக் ச்தோன் ்்தறவப்பட-
ட்்தோடு எமக்கு 3500 ச்தோன் ச்தோடக்-
்ம் 7000 ச்தோன் எரிவோயு்வ கிறடத்-
்தது.   

எரிவோயு சிலிணடர்்றை ்போது-
்ோக்கும் ்்தறவயும் ்போவறன�ோ-
ைர்்ளுக்கு ்நரிடடது. ஏசனன்றோல் 
அவற்றற திருடு்பவர்்ள் குறித்தும் 
ச்போலிஸ அறிக்ற்்ள் ச்தரிவித்்தன. 
எரிவோயு வரிறெயில் எரிவோயு சிலிண-
டர்்றை நோள் ்்தோறும் ்போது்ோப்ப்தற்-

்ோ் புதி� ச்தோழில் வோய்பபும் உருவோ-
கி�து.   

நிதிப் பிரச்சியை   
நல்ேோடசி அரெோங்்ம் விேகும் ் ்போது 

லிட்ரோ நிறுவனத்திடம் 21 பில்லி�ன் 
ரூ்போ ற்யிருபபு ்ோணப்படடது. திறறச்-
்ெரிக்கு 11 பில்லி�ன் ரூ்போ ேோ்பத்ற்த 
செலுத்தும் நிறுவனமோ் அது ் ோணப்பட-
டது. 2022 ஜூன் மோ்தம் ்தற்்்போற்த� 
்தறேவர் முதித்்த பீரிஸ நிறுவனத்ற்த 
ச்போறுப்்பற்கும் ்்போது நிறுவனத்தின் 
்டன் சுறம 11 பில்லி�ன் ரூ்போவோ் 
அதி்ரித்திருந்தது. இரணடு வருட ்ோேத்-
துக்குள் அவவோறு ்டன் அதி்ரித்து 
்ோணப்படடது. உே் வர்த்்த் ெநற்த-
யில் விறே அதி்ரிபபுக்கு இறணந்த-
்தோ் எரிவோயு விறேயில் மோற்றத்ற்த 

ஏற்்படுத்்தோ்தது நிதி பிரச்சி-
றனக்கு முக்கி� ்ோரண-
மோ் அறமந்த்தோ் அ்தன் 
நிதிப ்பணிப்போைர் ேக்மோலி 
சி.ஹபுஆரோச்சி கூறினோர். 
2019 அக்்டோ்பர் ச்தோடக்்ம் 
2021 ஆ்ஸட வறர உே் 
வர்த்்த் ெநற்தயில் விறே 

அதி்ரித்்தோலும் உள்ளூர் வர்த்்த் ெந-
ற்தயில் எரிவோயு விறேற� அதி்ரிக்் 
அன்றற� அரெோங்்ம் அனுமதி அளிக்-
்வில்றே. அவ்வறையில் எரிவோயுக்-
்ோ் விறேச் சூத்திரம் ஒன்று ்ோணப்பட-
டோலும் அது செ�ல்்படுத்்தப்படவில்றே.   

ச்பரும் நஷடத்துக்கு மத்தியி்ே்� 
எரிவோயு நோடடுக்கு இறக்குமதி செய்-
�ப்படட்தோல் ேோ்பத்ற்த எதிர்்போர்க்் 
முடி�ோது. அச்ெந்தர்ப்பத்தில் வங்கி 
கூட ்டறன வழங்் பின்வோங்குவது 
மீணடும் ்டறன செலுத்்த முடி�ோ்த 
நிறுவனம் என்்ப்தோேோகும். ஏசனன்-
றோல் எரிவோயு விற்்பறன�ோல் நிறுவ-
னம் ச்பறும் ்பணம் ஒன்்றோ இரண்டோ 
எரிவோயு ் ப்பல்்றை இறக்குமதி செய்வ-
்தற்்் ்்போதுமோன்தோகும்.   

நிறுவனத்திடம் ற்யிருபபிலி-
ருந்த10.4 பில்லி�ன் ரூ்போ 2021 
ஆம் ஆணடைவில் மறற 100 மில்-
லி�ன் ரூ்போவறர வீழ்ச்சி அறடந்தது. 
அ்தனோல் நிறுவனத்துக்கு ரூ்போ ்பற்றோக்-
குறறயும் ஏற்்படடது. அந்த நிறுவனம் 
2019 ஆம் ஆணடு ஆறு பில்லி�ன் 
வருடோந்த வருமோனம் ச்பற்ற நிறுவ-
னமோகும். விறேயில் திருத்்தங்்ள் 
செய்�ோறம ்பேவீனமோன மு்ோறமத்து-
வம் என்்பன இந்த நிறுவனத்ற்த நடடத்-
தில் இ�ங்கும் நிறுவனமோ் மோற்றி�து. 
இது வரியுடன் 11 பில்லி�ன் ேோ்பத்ற்த 
திறறச்்ெரிக்கு செலுத்தி� நிறுவனமோ-
கும்.   

எவவோறோயினும் நிதிற�த் ்்தடி எரி-
வோயுறவ ச்ோள்வனவு செய்்த ்்போதும். 
ெறம�ல் எரிவோயு ்போவறன�ோைர் -்
ளுக்கு கிறடக்்வில்றே. அத்தி�ோவசி� 
்ெறவ்ள் என அறிநது ச்ோள்ைப்படட 
இடங்்ளுக்கும் மற்றும் ற்த்ச்தோழிற்-
ெோறே்ளுக்கும் ்பகிரப்படட்தோல் வீடடு 
உ்ப்�ோ் ்போவறன�ோைர்்ளுக்கு 

குறறந்தைவு எரிவோயு்வ கிறடத்்தது. 
லிட்ரோ எரிவோயு நிறுவனத்தின் வோடிக்-
ற்�ோைர்்ள் எணணிக்ற் 50 ேடெத்-
ற்தயும் ்டந்த்தோகும்.   

12.5 கி்ேோ, 5 கி்ேோ, 2.3 கி்ேோ 
மற்றும் 37.5 கி்ேோ என ்ைஞ்சி�ப்ப-
டுத்்தக்கூடி� ஐம்்பது ேடெத்துக்கும் அதி-
்மோன சிலிணடர்்றை லிற்்றோ நிறு-
வனம் விநி்�ோகிக்கின்றது. எரிவோயு 
பிரச்சிறன ்ோணப்படட ்வறையில் 
இந்த ச்தோற்யில் 40 ேடெம் ச்தோடக்-
்ம் 45 ேடெம் வறர ்ோலி�ோ்்வ 
இருந்தது. 45 ேடெம் ்்தறவ�ோ் 
இருந்த ்்போதும் ஐநது ேடெத்திற்-
கும் குறறவோ்்வ விநி்�ோகிக்்ப-
்படடது. அ்தனோல் பிரச்சிறன அதி -்
ரித்்த்்தோடு மக்்ள் சிலிணடர்்றை 
வீதிற� மறித்து றவத்து எரிவோயு 
ச்பற்றுத் ்தருமோறு ்்ோரி ஆர்ப்போட-
டங்்றை நடத்தினோர்்ள்.   

அ்தனோல் பிர்தமரோ் 
்ப்தவி்�ற்ற ரணில் 
விக்ரமசிங்் மீணடும் 
ஓமோன் டி்ரடிங் நிறு-
வனத்துடன் குறுகி� 
்ோே விநி்�ோ்த்ற்த 

ச்பற்றுக் ச்ோள்வ்தற்்ோ் நடவடிக்-
ற்ற� முன்சனடுத்்தோர். அது்வ 
அவர் மு்தன் மு்தலில் எடுத்்த முடிவோ-
கும். மு்தல் 4 மோ்த ்ோேங்்ளுக்்ோ் 
குறுகி� ்ோே விநி்�ோ்த்ற்த ச்பற்றுக் 
ச்ோடுத்து எரிவோயு பிரச்சிறனற� தீர்ப-
்ப்தற்கும் வழிவகுத்்தோர். அ்்த ்வறை 
12 மோ்தங்்ளுக்கு நீணட்ோே விநி்�ோ-
்ஸ்தர் ஒருவறர ்ணடுபிடிப்ப்தற்்ோ் 
மீணடும் சடன்டர் ்்ோரும்்படி அறமச்-
ெரறவ லிற்்ரோ நிறுவனத்திற்கு உத்்தர-
விடடது.   

நீணட்ோே ்டன் ்பத்திரத்ற்த 
விநி்�ோகிக்் முடி�ோ்த-

்தோல் மோற்று முறறயி-
னூடோ் எரிவோயுறவ 
விறேக்கு வோங்் 

மு�ற்சி செய்யும்்படி 
அறமச்ெரறவ ஆ்ேோெறன வழங்-
கியுள்ைது. அந்த ஆ்ேோெறனயின் 
்்பரில் முன்னோள் ்தறேவர் நடவ-
டிக்ற் எடுத்திருந்தோர். ஓமோன் டி்ரடிங் 
நிறுவனத்திடமிருநது குறுகி� ்ோேத்-
துக்கு எரிவோயுறவ ச்பற்றுக் ச்ோணடோ-
லும் எரிவோயு விநி்�ோ்ம் ச்தோடர்்போன 
ச்போறுபபு அவர்்ளுக்கு இல்ேோமல் 
்்போனது நீணட்ோே ஒப்பந்தத்தில் அவர்-
்ள் ற்ச்ெோத்திடோறம�ோேோகும்  

நிதிப பிரச்சிறன ்ோரணமோ் விநி-
்�ோ்ஸ்தரின் நம்பிக்ற் அற்றுப 
்்போன்தோல் அவர்்ள் ்பணத்ற்தப 
ச்பற்றுக் ச்ோண்ட விநி்�ோ்த்ற்த 
்மற்ச்ோணடோர்்ள். ்டனுக்கு எரிவோ-
யுறவ வழங்குவற்த நிறுத்தினோர்்ள்.   

விநிதைாகதேரகள் 
மீது குற்்றம் சாடடல்   
ஓமோன் டி்ரடிங் நிறுவனத்துடனோன 

ச்ோடுக்்ல் வோங்்ல்்ளில் முன்னோள் 
்தறேவர் ்்தெர ஜ�சிங்் அந்த நிறு-
வனம் ்மோெடி�ோன ச்ோடுக்்ல் வோங்-
்லுக்கு மு�ற்சி செய்வ்தோ் ்பகிரங் -்
மோ் குற்றம் ெோடடினோர். முன்றன� 
விநி்�ோ்ஸ்தர் ்மோெடி�ோன ச்ோடுக்-
்ல் வோங்்லில் ஈடு்படடோர் என்றோல் 
அ்தறன ெடடத்தின் மூேம் தீர்த்துக் 
ச்ோள்ைோமல் ஊட்ங்்ளின் ஊடோ் 
குற்றச்ெோடடி�்தன் மூேம் எரிவோயு விநி-
்�ோ்ஸ்தர்்ள் லிற்்ரோவுடன் ச்ோடுக்-
்ல் வோங்்ல்்ளில் ஈடு்பட ்த�க்்ம் ்ோட-
டினோர்்ள்.   

எரிவோயு விநி்�ோ்ம் ்போதிப்பறடப-
்ப்தற்கு இதுவும் ஒரு ்ோரணமோகும். 
முன்னோள் ்தறேவர் அச் ெந்தர்ப்பத்தில் 
்பணத்ற்தத் ்்தடி உடனடி�ோ் எரிவோ-
யுறவ ்தருவித்திருந்தோலும் அது பிரச்சி-
றனக்கு தீர்வோ்வில்றே. விநி்�ோ்த்-

்தர்்ள் அரெமடடத்தில் நடவடிக்ற்்ள் 
்மற்ச்ோணடோர்்்ை ்தவிர நடபுறவுடன் 
பிரச்சிறனற� தீர்க்் ்த�ோரோ் இருக்-
்வில்றே. அவர் குற்றச்ெோடறட சுமத்-
தி�்தோல் ்வறு விநி்�ோ்த்்தர்்ள் கூட 
்டன் அடிப்பறடயில் எரிவோயுறவ விநி-
்�ோகிக்் மறுபபு ச்தரிவித்்தோர்்ள்.   

உேகில் உள்ை நோடு்ள் ்தங்்ளு-
றட� விநி்�ோ்ஸ்தர்்றை ்தக்் 
றவத்துக்ச்ோள்ை நடவடிக்ற் எடுப-
்போர்்்ை ்தவிர அவர்்்ை அதிலிருநது 
விேக்கிக் ச்ோள்ை நடவடிக்ற் எடுக்் 
மோடடோர்்ள். அ்தற்கு ்ோரணம் எரிெக்தி 
பிரச்சிறன உே்ம் பூரோவும் ்ோணப்ப-
டுவ்தனோேோகும். ஆனோல் முன்னோள் 
்தறேவரின் நடவடிக்ற்�ோல் நல்ே 
விநி்�ோ்ஸ்தர் ஒருவர் ்பற்த்துக் 
ச்ோள்ைப்படடோர். அ்தன் இறுதி ்பேனோ் 
அவர் ்ப்தவியிலிருநது ரோஜினோமோ 
செய்� ்நரிடடது. உள்்நோக்்த்துடன் 
நடவடிக்ற்யில் ஈடு்படட்தன் ்பேறன 
நிறுவனத் ்தறேவர் அல்ே ச்போதுமக்-
்்ை அனு்பவிக்கின்றோர்்ள்.   

உலக வங்கியின் ஒததுயைப்பு   
 அப்்போற்த� பிர்தமர் ரணில் 

விக்ரம சிங்் எரிவோயு பிரச்சிறனற� 
தீர்ப்ப்தற்கு ்்தறவ�ோன நடவடிக்-
ற்ற� எடுக்கும் ச்போறுபற்ப ெோ்ே 
ரத்னோ�க்்ோவிடம் ஒப்பறடத்்தோர். 
அவரின் மு்தேோவது நடவடிக்ற் ்பதில் 
்தறேவர் நீக்்ப்படடு புதி� ்தறேவர் 
ஒருவர் நி�மிக்்ப்படடோர். ெோ்ே ரத்நோ-
�க்் புதி� ்தறேவரோ் முதித்்த பீரிறை 
நி�மிக்குமோறு ்பரிநதுறரத்்தோர். ஏசனன்-
றோல் அவர் 2019 ஆம் ஆணடு வறர 
லிற்்றோ் நிறுவனத்தின் மு்ோறமத்து 
்பணிப்போைர் மற்றும் ்தறேறம நிறற-
்வற்றுனர் ்்போன்ற ்ப்தவி்றை வகித்்த-
வரோவோர்.   

ஜூன் 15ஆம் தி்தி அவருக்கு 
்தறேறம ்ப்தவி கிறடத்்த்்தோடு அ்தன் 
பின்னர் ஓமோன் டி்ரடிங் நிறுவனத்து-
டன் சமட்ரோ நிறுவனம் மீணடும் ்ேந-
துறர�ோடல்்றை ஆரம்பித்்தது. பின்னர் 
அவர்்றை இநநோடடு நி்பந்தறன -்
ளுக்கு இணங்்ச் செய்து ்பணத்ற்த 
்்தடும் மு�ற்சியில் இறங்கி�்தோ் நிறு-
வனத் ்தறேவர் முதித்்த பீரிஸ ச்தரிவித்-
்தோர்.   

அ்தன் பின்னர் 20 நோட்ளுக்குள் 
33000 ச்தோன்றன ச்ோணடு வருவ-
்தற்கு ்்தறவ�ோன ்ேநதுறர�ோடல்்ள் 
கியூ வரிறெற� முடிவுக்கு ச்ோணடு 
வரும் ்நோக்கில் நடத்்தப்படடன. உே் 
வங்கியுடனோன ்ேநதுறர�ோடல்்ள் 
ெோ்ே ரத்நோ�க்்வின் ்பங்்ளிபபுடன் 

ஆரம்பிக்்ப்படடது. நிதி அறமச்சின் 
செ�ேோைர் மகிந்த சிறிவர்்தன, மத்தி� 
வங்கி ஆளுநர் நந்தேோல் வீரசிங்் 
ஆகி்�ோரின் உ்தவியுடன் இறக்குமதி�ோ-
ைர்்ள் ெங்்மும் ்தறேயிடடு சடோேறர 
ச்பற்றுக் ச்ோடுக்கும் ்பங்்ளிபற்ப செய்-
்த்தோ் நிறுவனத் ்தறேவர் ச்தரிவித்்தோர்.   

்தோன் வருவ்தற்கு முன்ன்ர உே் 
வங்கியுடன் ்ேநதுறர�ோடல் ஆரம்பிக்-
்ப்படடிருந்த ்்போதிலும் அது சவற்றி -்
ரமோ்க் ்ோணப்படவில்றே என முதித்்த 
பீரிஸ கூறினோர். ்ோறேயில் ்ேநதுறர-
�ோடி மோறேயில் ஏறன� நடவடிக்ற -்
்றை ்மற்ச்ோணட்தன் ்பேனோ் ஒத்து-
றழபற்ப ச்பற்றுக் ச்ோள்ை முடிந்த்தோ் 
அவர் குறிபபிடடோர்.   

உே் வங்கி அதி்ோரி்ளுடன் ச்ோடுக்-
்ல் வோங்்ல்்றை ்மற்ச்ோள்ளும் 
்்போது மி்வும் ்வனமோ் இருக்் 
்வணடும். ஏசனன்றோல் அது மி்வும் 
சவளிப்பறட�ோன ்தன்றமயுடன் செ�-
ேோற்றும் நிறுவனமோகும். ஊழல் ்மோெடி-
்ளுக்கு அநநிறுவனத்தில் இடமில்றே. 
லிற்்றோ நிறுவனம் ெரி�ோன முறறயில் 
்வறே செய்துள்ை்தோ என அவர்்ள் 
எல்ேோ பிரிவிலும் ஆரோய்நதிருந்தோர்்ள். 
உே் வங்கி இேங்ற்க்்ோ் சவவ்வறு 
திடடங்்ளுக்்ோ் ஒதுக்கியிருந்த நிதிற� 
்வறு நடவடிக்ற்்ளுக்்ோ் ச்பற்றுக் 
ச்ோள்வ்தற்்ோன ்ேநதுறர�ோடல்்ள் 
்தற்்்போது சவற்றி்ரமோ் இடம்ச்பற்றுள்-
ைன.  

அ்தன் பிர்ோரம் உே் வங்கியிட-
மிருநது 70 மில்லி�ன் சடோேறர 
ச்பற்றுக் ச்ோள்வ்தற்்ோன ஒப்பந்தம் 
லிற்்றோ நிறுவனத்துக்கு கிறடத்்தது. முத்-
்தரபபு ஒப்பந்தத்தில் ஈடு்படட்்தோடு அங்கு 
உே் வங்கி 70 மில்லி�ன் சடோேறர 
ச்பற்றுக் ச்ோடுப்ப்தற்கும், லிற்்றோ நிறு-
வனம் 20 மில்லி�ன் டோேறர ச்பற்றுக் 
ச்ோடுப்ப்தற்கும் இணங்கி�்தன் பின்னர் 
ஒரு ேடெம் சமடரிக் ச்தோன் எரிவோயுறவ 
அக்்டோ்பர் மோ்த முடிவு வறர ச்பற்றுக் 
ச்ோள்ை ெந்தர்ப்பம் ஏற்்படடது. 

இதுவறர 30,000 ச்தோன் இறக்-
குமதி செய்�ப்படடுள்ை்்தோடு அ்தன் 
மூேம் எரிவோயு வரிறெற� இல்ேோமற்-
செய்யும் ெந்தர்ப்பமும் கிடடியுள்ைது. 

உே் வங்கியுடன் ்மற்ச்ோள்ைப்படட 
ஒப்பந்தத்தில் இன்னும் ஒரு நன்றமயும் 
உணடு. 

்டறட்வலி சநல்லி�டி ்பே ்நோக்குக் கூடடுறவுச் ெங்்ம் ்ர -
சவடடி ெங்்த்தின் பிர்தோன நுறழவோயில் வீதிற� சநல்லி�டி 
வர்த்்த்ர் T.்த�ோ்பரனின் நிதியு்தவிச்ோணடு புனர் நிர்மோணம் 
செய்து (்ோப்்பற் செய்து) அணறமயில் ற்�ளித்்தது. ெங்்-
த்தில் ்ெறவ�ோற்றி ஓய்வுச்பற்ற 11 ்பணி�ோைர்்ள் ெங்்த்தின் 
்தறேவர் ்தறேறமயில் ்ெறவ நேன் ்போரோடடி ச்ௌரவிக்்ப்ப-
டடனர்.            ்படம்:்ரசவடடி நிரு்பர் செ.அமே்தோஸ   

இேங்ற் ஒலி்பரபபு கூடடுத்்தோ்பன CITY.F.M. வோசனோலி ஏற்்போடடில் பிர்பே ்போடகி மரி-
�செல் குணதிேக்்வின் இறெக்்ச்்ெரி ஆனந்த ெமர்்ோன் ்றே�ரங்்த்தில் பு்தன் 
கிழறம (3) மோறே நறடச்பற்ற ்்போது கூடடுத்்தோ்பனத்தின் ்பணிப்போைர் நோ�்ம் நவீன் 
குமோர நிெோன்் ்போடகி மரி�செல் குணதிேக்்வுக்கு நிறனவு சின்னம் வழங்குவற்தயு-
ம்,சிடி.F.M.்டடுப்போடடோைர் அனுர பிரி�ந்த, இேங்ற் ஒலி்பரபபு கூடடுத்்தோ்பனத்தின் 
ஆ்ேோெ்ர் ஹோசீம் உமர், பிரதி ்பணிப்போைர் மயூரி அ்்போசிங்ஹ மற்றும் ஜீவனி ஜ�தி-
ேக்் ஆகி்�ோறரயும் ்ோணேோம். 

்தமிழில் 
வீ.ஆர்.வ�ேட  

ச்தோடர் 18ஆம் ்பக்்ம்...

ெோ்ே ரத்னோ�க்்

லிட்ரோ ்தறேவர் முதித்்த பீரிஸ

எரிவாயு பற்ாக்குற்   
எவவாறு ஆரமபமானது?  
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மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ள
தவிர்க்க முடியாத சந்ேதகம்!

அது மாத்�ரமன்�, ஆர்ப்பாட்டெமன்பதன் ேப�ல் 
இதுவைர இடம்ெபற்றுள்ள வன்முைறகளும் சட்ட�றல்-
களும் எண்�லடங்காதைவ ஆகும். ஜனா�ப� மா�-
ைகக்குள்ளும், அல�மா�ைகக்குள்ளும், ஜனா�ப� 
ர�ல் �க்�ரம�ங்க�ன் த�ப்பட்ட இல்லத்�லும் ஆர்ப்-
பாட்டக்காரர்கள் நடத்�ய வன்முைறகள் இலங்ைக�ன் 
வரலாற்�ல் கைறப�ந்த சம்பவங்களாகும்.

சாத்�க முைற�லான ஆர்ப்பாட்டெமன்பது ேவறு, 
சட்டத்துக்குப் புறம்பான வன்முைறெயன்பது ேவறு. 
ஆர்ப்பாட்டக்கார்கள் �ைள�த்த ேசதங்கள் �ப�க்கக் 
கூ�யைவயல்ல. ேபாராட்டம் ஒருபுறத்�ல் ��ரமைடந்து 
ெகாண்�ருக்ைக�ல், சட்டத்ைத உதா�னம் ெசய்�ன்ற-
ெதாரு சுபாவம் ேவகமாகேவ நாட்�ல் வளர்ந்து ெகாண்டு 
ேபானது. அதாவது ஆர்ப்பாட்டெமன்பதன் ேப�ல் எத்த-
ைகய சட்ட�ற�லும் ஈடுபடலாெமன்ற அசாத்�ய து�ச்-
சல் பல�டம் கு�ெகாண்டு �ட்டது.

இவ்வாறான ‘பலாத்கார கலாசாரம்’ நாட்�ன் எ�ர்கா-
லத்துக்கு நல்லதல்ல என்பைத கற்ேறாரும் புத்���க-
ளும் நன்க�வர். ஆனாலும் அவர்கள் வாய்�றந்து கருத்-
துக் கூற அஞ்சு�ன்றனர். சட்டமும் ஒழுங்கும் உதா�னம் 
ெசய்யப்படு�ன்ற நாடு ஜனநாயக நாடு அல்ல.  

ஆர்ப்பாட்டக்காரர்க�ன் ேகா�க்ைக �ைறேவ� 
�ட்டது. முன்ைனய அரசாங்கம் பத���ருந்து �ங்�-
யுள்ளது. பு�ய ஆட்�த் தைலைமயும் உருவா�யுள்ளது. 
நாட்�ன் அர�யலைமப்புக்கு ஏதுவாக பு�ய ஜனா�ப� 
ெத�வா�யுள்ளார். அைமச்சர்களும் �ருவாகத்துக்குப் 
ெபாறுப்பான பு�ய அ�கா�கள் பலரும் �ய�க்கப்பட்-
டுள்ளனர். நாட்�ல் எ�ெபாருள், சைமயல் எ�வாயு �யூ-
வ�ைசகள் ெப�தும் குைறந்து �ட்டன. ெபாருட்கள் பல-
வற்�ன் �ைலகளும் குைறவைடந்து ெசல்�ன்றன.

ஆனாலும் ேபாராட்டங்கள் மு�வைடய�ல்ைல. ஆர்ப்-
பாட்டக்காரர்கள் எ�ர்பார்ப்பது என்ன? அவர்களது உள்-
ேநாக்கம் யாது? அவர்களது மைறமுக �கழ்ச்�த் �ட்டம் 
என்ன? அவர்க�ன் �ன்புலத்�ல் அர�யல் கட்�கள் 
த�ப்பட்ட �கழ்ச்�த் �ட்டத்�ல் இயங்கு�ன்றனவா?

 ஆர்ப்பாட்டங்கள் இன்னுேம மு��ன்�த் ெதாடர்�ன்ற 
ேபாது, இவ்வாறான சந்ேதகங்கள் த�ர்க்க மு�யாமல் 
எமக்குள் எழு�ன்றன.

எங்கள் கருத்து

பாராளுமன்றத்ைத அரசாங்கமாக...
22ஆவது அர�யலைமப்பு �ருத்த வைரபு 

தற்ேபாது பாராளுமன்றத்�ல் சமர்ப்�க்கப்-
பட்டுள்ளதாகவும், அது ெதாடர்�ல் கலந்து-
ைரயா� ெபாதுவான இணக்கப்பாட்டுக்கு 
வருவேத �றந்தெதனவும் அதற்கு அைனவ�ன-
தும் ஆதரைவ எ�ர்பார்ப்பதாகவும் ஜனா�ப� 
ேமலும் ெத��த்தார்.

ெசப்ெடம்பர் மாதம் முதல் வாரத்�ல் 
இைடக்கால வரவு ெசலவுத் �ட்டம் பாராளு-
மன்றத்�ல் சமர்ப்�க்கப்படவுள்ளதாகவும், 
அதன் மூலம் மக்களுக்கு �வாரணம் வழங்க 
எ�ர்பார்ப்பதாகவும் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.

பாராளுமன்ற துைறசார் கண்கா�ப்புக் 
குழுக்கைள உடன�யாக ஸ்தா�க்க நடவ-
�க்ைக எடுப்பதாகவும், அவற்�ன் தைலவர்க-
ளுக்கு அலுவலக வச�கைள வழங்குவதற்கு 
�ட்ட�டப்பட்டுள்ளதாகவும் ெத��த்த 
ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க, நாட்டுக்கு 
அரச ேசைவ��ருந்து அ� �ைனத்�றன் 
வாய்ந்த ேசைவ ேதைவெயன்றும் ெத�-
�த்தார்.

துைறசார் கண்கா�ப்புக் குழுக்க�ன் தைல-
வர்கைள அைமச்சரைவக்கு அைழக்க தாம்  
தயாெரன்றும் ஜனா�ப� ேமலும் சுட்�க்காட்-
�னார்.

�லங்கா சுதந்�ரக் கட்��னால் முன்ைவக்-
கப்பட்ட சர்வகட்� அரசாங்கம் ெதாடர்பான 
ஆேலாசைனக்கு ம�ப்ப�த்ததற்காக ஜனா-
�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்கவுக்கு நன்� ெத�-
�த்த ைமத்��பால ��ேசன, சர்வகட்� 
அரசாங்கத்துக்கு தமது கட்� பூரண ஆதரைவ 
வழங்கும் எனவும் ெத��த்தார்.

சர்வகட்� ஆட்�க்கான �லங்கா சுதந்�ரக் 
கட்��னால் முன்ைவக்கப்பட்ட 11 ஆேலாச-
ைனகள் அடங்�ய ேவைலத்�ட்டமும்  ஜனா-
�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க�டம் ைகய�க்கப்-
பட்டது.

இந்த கலந்துைரயாட�ல் பாராளுமன்ற 
உறுப்�னர்களான ரஞ்�த் �யம்பலா�ட்�ய, 
லசந்த அழ�யவன்ன, ஜகத் புஸ்பகுமார, 
அங்கஜன் இராமநாதன் ஆ�ேயாரும் கலந்து-
ெகாண்டனர்.

�ைறேவற்ற�காரமுைற...
ேத�ய காங்�ரஸ் தைலவர் இவ்வாறு ெத�-

�த்தார்.   
இச்சந்�ப்�ல் கட்��ன் �ைலப்பாடு கு�த்து 

பாராளுமன்ற உறுப்�னர் ஏ,எல்,எம்,அதா-
உல்லா ெத��த்ததாவது,  

பு�ய அர�யலைமப்புக்கான முயற்�கள் 
முன்ெனடுக்கப்படுவது பாராட்டுக்கு�யது.
நாட்�ல், ஏற்பட்டுள்ள தற்ேபாைதய ெபாரு-
ளாதார ெநருக்க�க்கு அர�யல் ஸ்�ரம் அவ�-
யம்.இந்த ஸ்�ரத்ைத உருவாக்கும் வைக�ல் 
பு�ய அர�யலைமப்பு அைமய ேவண்டும்.
எந்த அர�யலைமப்பு உருவாக்கப்பட்டாலும் 
�றுபான்ைம சமூகங்க�ன் பாதுகாப்பு,இருப்பு 
மற்றும் மக்கள் �ர���த்துவம் அ�ல் உறு� 
ெசய்யப்பட ேவண்டும்.

இவ்வாறு உறு� ெசய்யப்படும் வைர,�-
ைறேவற்ற�கார முைறைம ஒ�க்கப்படக் 
கூடாது.பட்டம்,பணம் மற்றும் பத�களுக்காக 
ேசாரம்ேபாகும் எம்.�க்கள் இருக்கும் வைரக்-
கும், பாராளுமன்றத்ைத பலப்படுத்த மு�யாது.

இதனால்தான், �ைறேவற்ற�கார ஜனா�ப� 
முைறைம�ன் அவ�யத்ைத எமது கட்� வ�-
யுறுத்து�றது.முன்னாள் ஜனா�ப� ேஜ,ஆர், 
ெஜயவர்தனவால் அ�முகம் ெசய்யப்பட்ட 
மாகாண சைபகள் முைற,எமது நாட்டுக்குத் 
ேதைவ�ல்ைல. 

�ன்னஞ் ��ய நாட்ைட ஒன்பதாகப் ��த்து 
�ர்வாகம் நடாத்துவதால் ெசலவுகேள அ�கம். 
ஏதாவது நாடுக�ன் அழுத்தங்களுக்காக இந்த 
மாகாண சைப முைற ெகாண்டுவரப்பட்�ருந்-
தால், அந்த நாட்டுக்கு எமது நாட்�ன் �ைல 
கு�த்து அரசாங்கம் ெத�வு படுத்தல் அவ�-
யம்.பயங்கரவாதம் ஒ�க்கப்பட்டுள்ளதால் ��-
�ைனச் �ந்தைனகள் பல�ழந்துள்ளன.சகல 
இனங்களும் ஒன்று ேசர்ந்து உைழக்கும் பு�ய 
கலாசாரத்ைத கா�முகத்�ட�ல் காணக்�ைடக்-
�றது.எனேவ, பயங்கரவாதம் ஒ�க்கப்பட்டது 
ேபான்று,இனவாதமும் ஒ�க்கப்படல் அவ�-
யம்.இைத ஒ�க்கும் வைக�லான பு�ய அர�ய-
லைமப்பு உருவாக்கப்படுவதுதான் �றந்தது.  

சட்டச்�க்கல் இன்�...
ெதா�ல்கள், சுற்றுலா ெதா�ல்-

துைற, மற்றும் பல்ேவறு ேவைலத் 
�ட்டங்கள் மூலம் சம்பா�த்துள்ள 
பணம், ப�ற்�கள் மற்றும் கருத்தரங்-
குகளுக்காக ெவ�நாடுக��ருந்து  
சம்பா�த்துள்ள ெவ�நாட்டுப்ப-
ணத்ைத அரசாங்கம் வழங்�யுள்ள 
இந்த கால அவகாசத்�னுள் வங்�க-
�ல் ைவப்��ட மு�யுெமனவும் 
��யைமச்சு வட்டாரங்கள்  ெத�-
�த்துள்ளன.

இந்த முைறைம�ன் �ழ் இப் 
பணத்�ன் உ�ைமயாளர்கள் அவர்-
களது ேதைவகளுக்ேகற்ப RFC 
யாகேவா அவ்வா�ல்லா�ட்டால் 
ரூபாயாக மாற்� ைவப்��டுவதற்-
கும் அதன் மூலம் வாய்ப்பு வழங்கப்-
பட்டுள்ளெதன்றும் அந்த வட்டாரங்-
கள் ெத��த்தன.

வழங்கப்படும் இந்த �வாரண 
கால அவகாசம் �ைறவைடந்த 
�ன்னர் இப் பணத்துக்கான உ�ைம-
யாளர் பத்தா�ரம் ெடாலர்கைள 

மட்டுேம ைக�ருப்�ல் ைவத்துக்-
ெகாள்ளும் வைக�ல் சட்டங்கள் �ள 
அமுல்படுத்தப்படுெமன்றும் அந்த 
வட்டாரங்கள் ெத��த்தன.

கடந்த �ங்கட்�ழைம நைட-
ெபற்ற அைமச்சரைவ கூட்டத்துக்கு 
�ன்னர் இடம்ெபற்றுள்ள அைமச்-
சர்க�ன் சந்�ப்�ல் கலந்து ெகாண்-
டுள்ள மத்�ய வங்��ன் ஆளுநர் 
கலா�� நந்தலால் �ர�ங்க மற்றும் 
�� அைமச்�ன் ெசயலாளர் ம�ந்த 
��வர்த்தன ஆ�ேயா�டம் ேமற்ப� 
கால அவகாசத்ைத மக்களுக்கு 
ெபற்றுக் ெகாடுக்க ேவண்டுெமன 
அைமச்சர் பந்துல குணவர்த்தன  
ேயாசைனெயான்ைற முன்ைவத்-
துள்ளார்.

அதைன கருத்�ற் ெகாண்ேட 
ேமற்ப� ஒரு மாத கால அவகா-
சத்ைத வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் 
நடவ�க்ைக எடுத்துள்ளதாக ��ய-
ைமச்�ன் வட்டாரங்கள் ெத��த்-
தன.

ேபாராட்டங்கள் நடத்துவதன்...
ேகள்� எழுப்�னர்.
அதற்கு ப�ல�க்கும் ேபாேத 

அவர் இவ்வாறு ெத��த்துள்ளார். 
அவர் ேமலும் ெத��க்ைக�ல்,
“எனது தந்ைதயாகட்டும், அநுரகு-

மார �ஸாநாயக்கவாகட்டும், ச�த் 
�ேரமதாசவாகட்டும், டலஸ் அழ-
கப்ெபருமவாகட்டும், நம் அைன-
வ�ன் அர�யல் பயணம் மக்க�ன் 
�ருப்பத்�ற்ேகற்ப �ர்மா�க்கப்ப-
டு�றது. அர�யல் எ�ர்காலத்ைத 
�ர்மா�க்கும் �ளர்ச்�ைய நான் ஒரு-
ேபாதும் அனும�க்க மாட்ேடன். 

ஜனநாயக ���லான ேதர்-
த�ல் எம்ைம ெவற்� ெபறச் 
ெசய்யேவா அல்லது ேதால்�யைட-
யச் ெசய்யேவா மக்களுக்கு வாய்ப்-
புள்ளது. த�ப்பட்ட முைற�ல் 
ேபாராட்டத்ைத நடத்துவ�ல் 
எனக்கு எந்த அ�ருப்�யும் இல்ைல.

ேபாராட்டத்�ல் முன்ைவக்கப்-
பட்ட �ல ஆேலாசைனகளும் 
ேயாசைனகளும் �கவும் ெபறும�-
யானைவ. ேபாராட்டத்�ல் எனக்கு 

எந்த �ரச்�ைனயும் இல்ைலெயன்-
றாலும், ேபாராட்டக்காரர்கள் �லரு-
டன் எனக்கு �ரச்�ைன இருக்�றது. 

ெசயற்பாட்டாளர்கள் எப்ெபா-
ழுதும் ஜனநாயக �ேராதக் �ளர்ச்-
�யுடன் அரசாங்கத்ைதக் க�ழ்க்க 
முற்பட்டால், வன்முைறையப் 
பரப்ப முற்பட்டால், ேத�யத் 
ெதாைலக்காட்� அல்லது அரசு �று-
வனங்களுக்குள் வலுக்கட்டாயமாக 
நுைழந்து, அந்த அரசாங்கச் ெசாத்துக்-
கைளக் ைகப்பற்றுவேத ெசயற்பாட்-
டாள�ன் எண்ணமாக இருந்தால் 
அத்தைகய ெசயற்பாட்டாளர்க�ன் 
ெசயற்பாடுகைள நாம் ஏற்றுக்ெகாள்-
ளேவ மு�யாது.

எனேவ, ஜனநாயகத் ேதர்தல் 
மூலம் தான் நம் அைனவ�ன் அர�-
யல் எ�ர்காலம் �ர்மா�க்கப்படு-
ெமன்பைத �ண்டும் �ைனவூட்டு�-
ேறன்” என்று பத்��ைக ஒன்றுக்கு 
வழங்�ய ேநர்காண�ல் நாமல் ராஜ-
பக்ஷ இந்தக் கருத்துக்கைள ெவ�-
�ட்�ருந்தார்.

சைமயல் GAS தட்டுப்பாடு...
சாகல ரத்நாயக்க ெத��த்தார்.
இது ெதாடர்�ல் அவர் ேமலும் 

ெத��க்ைக�ல் ,
கடந்த ஜ�ன் 15 ஆம் �க� மு�த 

��ஸ் �ட்ேரா �றுவனத் தைலவ-
ராக �ய�க்கப்பட்டதன் �ன்னர் 
ஓமான் வர்த்தக �றுவனத்துடன் 
�ண்டும் ேபச்சுவார்த்ைதகள் ஆரம்-
�க்கப்பட்டன.

அதன் �ன்னர் எமது �பந்தைனக-
ளுக்கு அவர்கைள இணக்கம் ெத�-
�க்க ைவத்ததன் �ன்னர் , எ�வாறு 
இறக்கும�க்கான ெடாலைரத் 
ேதடும் ப�கள் ஆரம்�க்கப்-
பட்டன.

அதன் �ன்னர் 20 நாட்களுக்குள் 
33,000 ெதான் எ�வாயுைவ இறக்கு-
ம� ெசய்வதற்கான ேபச்சுவார்த்ைத-
கள் ஆரம்�க்கப்பட்டன.

�� அைமச்�ன் ெசயலாளர் 
ம�ந்த ��வர்தன, மத்�ய வங்� 

ஆளுனர் கலா�� நந்தலால் �ர�ங்க 
உள்�ட்ேடாரது ஒத்துைழப்புடன் 
ெடாலைர ெபற்றுக் ெகாள்வதற்கான 
நடவ�க்ைககள் முன்ெனடுக்கப்-
பட்டன.

அத்ேதாடு உலக வங்�யுடனான 
ேபச்சுவார்த்ைதகளும் ெவற்�-
கரமாக �ைறவுக்குக் ெகாண்டு 
வரப்பட்டன. அதற்கைமய உலக 
வங்��ட�ருந்து 70 �ல்�யன் 
ெடாலர்கைளப் ெபற்றுக் ெகாள்வ-
தற்கான ஒப்பந்தம் ைகெயழுத்�டப்-
பட்டது.

உலக வங்��ன் 70 �ல்�யன் 
ெடாலர்கைளயும் , �ட்ேரா �று-
வனத்�ன் 20 �ல்�யன் ெடாலர்-
கைளயும் ெகாண்டு ஒக்ேடா-
பர் மாதம் வைர ஒரு இலட்சம் 
ெமட்�க் ெதான் எ�வாயுைவ இறக்-
கும� ெசய்ய நடவ�க்ைக எடுக்கப்-
பட்டுள்ளது.

அடுத்த வாரமும் மூன்று...
�னமானதால் கல்�யைமச்சு 

ேமற்ப� �ர்மானத்ைத எடுத்துள்-
ளது.  

எ�ெபாருள் ெநருக்க� மற்றும் 
ேபாக்குவரத்து ேசைவ அெசௗக�-
யங்கள் காரணமாக நகர்ப்புற பாடசா-
ைலக�ல் 3 �னங்களுக்கு மாத்�ரம் 
கல்� நடவ�க்ைககைள ேமற்-
ெகாள்வதற்கு அரசாங்கம் ஏற்கனேவ 
�ர்மா�த்�ருந்தது.  

எ�னும் அவ்வாறான பா�ப்புகள் 
இல்லாத நாட்�ன் �ல மாவட்டங்க-

�ல் வாரத்�ன் ஐந்து �னங்க�லும் 
பாடசாைலக�ல் கல்� நடவ�க்-
ைககள் வழைம ேபான்று முன்ென-
டுக்கப்பட்டு வரு�ன்றன.  

இந்த �ைல�ல் இம்மாதம் 8ஆம்-
�க� முதல் வடமாகாணத்�ன் 
அைனத்து பாடசாைலகைளயும் 
கல்� நடவ�க்ைககளுக்காக ஐந்து 
�னங்க�லும் �றப்பதற்கு �ர்மா-
�க்கப்பட்டுள்ளதாக வடமாகாண 
கல்�ச் ெசயலாளர் ெத��த்துள்-
ளைம கு�ப்�டத்தக்கது.    

இலங்ைக த�ழ் குடும்பத்�ற்கு  ...
ெத��த்துள்ளனர்.  
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ஆம் �க� �ட்�ல் ேசாதைன நடத்� 
நேடச�ங்கம் குடும்பத்�னைர 
அ�கா�கள் ைகதுெசய்து ெகாண்டு-
ெசன்று ெமல்ேபர்ன் தடுப்பு முகா�-
லும் ��ஸ்மஸ்�வு தடுப்பு முகா�-
லும் தடுத்து ைவத்�ருந்தனர்.  

அதன் �ன்னர் அவர்கள் ேபர்த்-
�ல் சமூக தடுப்�ல் வாழ்ந்தனர்,-
இந்த �ைல�ல் இந்த வருடம் ஜ�ன் 
மாதம் அவர்க�ற்கு ��ட்�ங் �சா 

வழங்கப்பட்டு அவர்கள் கு�ன்ஸ்-
லாந்�ன் பேயாலா�ற்கு �ரும்�-
னர்.  

�ண்டும் அைம�யான வாழ்க்-
ைகக்கு �ரும்ப மு�ந்தைம குடும்-
பத்�னர் ம�ழ்ச்�யைடந்துள்ளனர்.  

இரண்டு �று�களும் பாடசாைல 
ெசல்�ன்றனர்,நேடஸ் �ண்டும் 
ேவைலக்கு ெசல்லவுள்ளார்.  

�ரந்தர �சா கு�த்த ெசய்�யால் 
குடும்பத்�னர், நண்பர்கள் �ம்ம�ய-
ைடந்துள்ளனர். 

மட்டக்களப்பு ெபா�ஸ்...
ெபா�ஸ் சார்ஜன்ட் 29651 

�ட்னண் குேலந்�ரன் என்பவர் 
அைனவரது பாராட்ைடயும் ெபற்-
றுள்ளார்.

இந்த ெபா�ஸ் உத்�ேயாகத்தர் 
மட்டக்களப்பு கல்ல� பாலத்துக்கரு-
�ல் கடந்த 03 ஆம் �க� பணப்ைப 
ஒன்ைற கண்ெடடுத்�ருந்தார்.

அதைன ப�ேசா�த்து பார்த்த 
ேபாது 75,520  ரூபா  பணமும் 
ஏைனய ெபறும�யான ஆவணங்-
களும் காணப்பட்டன. உடேன 
இவ்�டயத்ைத அவரது உயர�-
கா�களுக்கு ெத��த்து அவர்கள் 
முன்�ைல�ல் பணத்ைதயும் 

ஆவணங்கைளயும் உ�ய நப�டம் 
வழங்��ருக்�ன்றார்.

ேநற்ைறய �னம் மட்டக்களப்பு 
மாவட்ட �ேரஸ்ட ெபா�ஸ் 
அத்�யட்சகர் சுகத்த பால தைல-
ைம�ல் பணப்ைப உ�யவ�டம் 
ஒப்பைடக்கப்பட்டதுடன் உயர�கா-
�கள் ெபா�ஸ் உத்�ேயாகத்தைர 
பாராட்�னர்.

இந்த ெபா�ஸ் உத்�ேயாகத்-
தர் �ழக்கு பல்கைலக்கழகத்�ன் 
முன்னாள் உபேவந்தர் �ட்னண் 
ேகா�ந்தராஜா�ன் உடன்�றந்த 
சேகாதரெரன்பதும் கு�ப்�டத்தக்க-
தாகும் .

நாைள நள்�ரவு முதல்  ...
மக்களுக்கு �வாரணம் வழங்-

கும் வைக�ேலேய இந்த �ைலக் 
குைறப்பு ேமற்ெகாள்ளப்படுவதாக 
ெத��த்துள்ளார்.  

அேதேவைள கடந்த 20 �னங்க-
�ல் 22 இலட்சம் சைமயல் எ�வாயு 
��ண்டர்கள் �ற்பைன ெசய்யப்-
பட்டுள்ளதாக அவர் ெத��த்துள்-

ளார்.  �ரேதச �ற்பைனயாளர்க-
ளுக்கு ெதாடர்ச்�யாக சைமயல் 
எ�வாயுைவ ��ேயா�த்து வருவ-
தாக ெத��த்துள்ள அவர் �னமும் 
ஒரு இலட்சத்து 40 ஆ�ரம் சைமயல் 
எ�வாயு ��ண்டர்கைள சந்ைதக்கு 
��ேயா�க்க எ�ர்பார்த்துள்ளதாக-
வும் அவர் ெத��த்துள்ளார். 

சுற்றுலாத்துைற  ...
சனத் ஜயசூ�ய உலகம் முழுவதும் 

�கவும் �ரபலமானவர், ேமலும் 
அவர் தானாக முன்வந்து, இந்�யா, 
பா�ஸ்தான், பங்களாேதஷ் மற்றும் 
மாைல�வுகைள இலக்காகக் 

ெகாண்ட இலங்ைக சுற்றுலா ஊக்கு-
�ப்பு �கழ்வுக�ல் ஒரு பகு�யாக 
இருக்க ஒப்புக்ெகாண்டதாக ெத��க்-
கப்பட்டுள்ளது.  

நகர ெபாருளாதார  ..
 த�யார் �றுவனங்க�ன் ப�ப்-

பாளர் சைப உறுப்�னருமான 
இவர், இலங்ைக சர்வேதச வர்த்தக 
சம்ேமளனத்�ன் முன்னாள் தைலவ-
ரும் ஆவார்.  

ேமலும், அவர் தற்ேபாது ஜனா-
�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க�ன் 
�ைறேச� �வகாரங்களுக்கான 
ஆேலாசகராக ப�யாற்� வரு�-
றார்.   

�றந்தநாள் ப�சாக...
இேதேவைள , ேமற்ப� �ராம உத்-

�ேயாகத்த�ன் ப�கைள இைடயூ-
�ன்� ேமற்ெகாள்ளும் ெபாருட்ேட 

�றந்தநா�ல் ெபற்ேறால் வழங்�ய-
தாக இங்கு கு�ப்�டத்தக்கது .

'�னகரன்' News Alert...   
News Alert ேசைவைய ஆரம்�த்-

துள்ளது.  
 Reg (space) TKN என ைடப் 

ெசய்து 77010 என்ற எண்ணுக்கு 
SMS அனுப்புவதன் மூலம், �னக-
ரன் SMS News Alert ெசய்� ேசைவயு-
டன் இைணய மு�யும். அவ்வாேற 
Reg (space)  DIN என ைடப் ெசய்து 
77010க்கு SMS அனுப்புவதன் மூலம் 
�ன�ன ெசய்�கைளயும்,  Reg 
(space) DAILYNEWS என ைடப் 
ெசய்து 77010க்கு SMS ெசய்து 
அனுப்பவதன் மூலம் ெடய்� �யூஸ் 
SMS ெசய்�ச் ேசைவ�லும் இைண-
யலாம்.  

ெவகுசன ஊடக அைமச்�ன் ெசய-
லாளர், ேலக்ஹவுஸ் �றுவனத்�ன் 
தைலவர் அனுஷ ெபல்�ட்ட இந்த 
குறுஞ்ெசய்� ேசைவைய   உத்�ேயா-
கபூர்வமாக ஆரம்�த்து ைவத்தார்.  

பு�ய தைலமுைற�னர் பு�ய 
ஊடகங்க�ல் அ�க நாட்டம் 
ெகாண்டுள்ள இன்ைறய காலகட்-
டத்�ல், இலங்ைக பத்��ைகக�ன் 
தாய்�டான ேலக்ஹவுஸ் பு�ய 

ஊடக முைறகளுக்கு ஏற்றவாறு தக-
வல்கைள வாசகர்களுக்கு ெத��க்க 
ேவண்டுெமன �றுவன ேகட்ேபார் 
கூடத்�ல் இடம்ெபற்ற ஆரம்ப 
�ழா�ல் கலந்து ெகாண்டு உைரயாற்-
றும் ேபாது தைலவர் ெத��த்தார்.  
ேமலும், பு�ய ெதா�ல்நுட்ப முைற-

களுக்கு ஏற்றவாறு, வாசகர்களுக்கு 
தகவல் ெத��க்கும் ஆதாரங்கைள 
மாற்ற ேவண்டும் என்றும், ெசய்�த்-
தா�ல் இைணந்த வாசகர்கள், தகவல் 
ப�மாற்றம் ெசய்வதற்கான �ற 
பு�ய முைறகளுடன் உடன�யாக 
இைணய ேவண்டுெமன்றும் அவர் 

கூ�னார்.  பு�ய இலத்�ர�யல் ஊட-
கங்களுடன் ைகேகார்த்து ஆரம்�க்-
கும் இந்த குறுஞ்ெசய்� ேசைவ ஒரு 
��ய ெச�ையப் ேபான்றது என்றும், 
ஆனால் அது �ைர�ல் பா�ய �ருட்-
சமாக வளரும் என்றும் நம்புவதாக-
வும் அவர் கூ�னார்.  

தற்ேபாைதய ெபாருளாதார ெநருக்-
க��ன் காரணமாக அ�க�த்து வரும் 
அச்ச�ப்புச் ெசலவு அைனத்து அச்சு 
�றுவனங்களுக்கும் தாக்குப் ��க்க 
மு�யாததா� வருவதாகத் ெத��த்த 
தைலவர், நாட்�ல் அைம�யான 
சூழைலப் ேபண மு�ந்தால் எ�ர்கா-
லத்�ல் இந்�ைலைமைய ஓரளவுக்கு 
த�க்க மு�யும் எனவும் ெத��த்-
தார்.  

ஆ��யர் �ட ப�ப்பாளர் 
�ேரஷ்ட ஊடக�யலாளர் ��ர பர-
ணதந்��,�றுவனத்�ன் சட்ட அலு-
வல்கள் ப�ப்பாளர் ஜனக ரணதுங்க, 
�� அலுவல்கள் ப�ப்பாளர் ேபரா-
��யர் ஹேரந்�ர கா�யவசம், �ரதம 
ஆ��யர்கள் உள்�ட்ேடார்  �கழ்-
�ல் கலந்துெகாண்டனர்.

இைடக்கால வரவு ெசலவுத் �ட்-
டெமான்று எ�ர்வரும் ெசப்ெடம்பர் 
மாதம் சமர்ப்�க்கப்படவுள்ளதாக 
ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க ெத�-
�த்துள்ளார்.

ஜனா�ப� ெசயலகத்�ல் �லங்கா 

சுதந்�ரக்கட்� �ர���கைள சந்�த்த 
ேபாேத அவர் இதைனத் ெத��த்துள்-
ளார்.

இந்த இைடக்கால வரவு ெசல-
வுத்�ட்டத்�னூடாக மக்களுக்கு 
�வாரணங்கள் வழங்கப்படும். அரச 

ஊ�யர்கள் காத்�ரமான ேசைவைய 
நாட்டுக்கு வழங்க ேவண்டும். அதற்-
கான நடவ�க்ைககள் எடுக்கப்படும். 
இதன்ேபாது 22ஆம் �ருத்தச் சட்டம் 
பாராளுமன்�ல் சமர்ப்�க்கப்பட-
வுள்ளது.

இது கு�த்து ெபாதுவான இணக்-
கப்பாட்ைட ஏற்படுத்�க்ெகாள்ள 
ேவண்டும்.அதற்கு அைனவ�னதும் 
ஒத்துைழப்பு ேதைவெயனவும் ஜனா-
�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க ெத��த்-
துள்ளார்.

��, பருப்பு, �ழங்கு, ெவங்கா-
யம், வற்றல் �ளகாய் ேபான்ற அத்-
�யாவ�ய உணவுப் ெபாருட்க�ன் 
�ைல க�சமாக குைறவைடந்-
துள்ளதாக புறக்ேகாட்ைட வர்த்தக 
சங்கம் ெத��த்துள்ளது.

இதற்கைமய 600 ரூபாவாக 
இருந்த பருப்பு ெமாத்த �ைல 
410 ரூபாவாகவும், 330 ரூபாவாக 
இருந்த ���ன் ெமாத்த �ைல 270 
ரூபாவாகவும், ரூ.215 ஆக இருந்த 
உருைளக்�ழங்�ன் ெமாத்த �ைல 

ரூ.150 ஆகவும் குைறக்கப்பட்டுள்-
ளது. 600 ரூபாவாக இருந்த ெவங்-
காயத்�ன் ெமாத்த �ைல 420 ரூபா-
வாகவும், 1,900 ரூபாவாக இருந்த 
வற்றல் �ளகாய் �ைல 1,300 
ஆகவும் குைறந்துள்ளதாக ெத��க்-
கப்படு�றது.

ெடால�ன் ஸ்�ரத்தன்ைம மற்றும் 
வங்�கள் ெடாலர்கைள வழங்குவ-
தால் அத்�யாவ�யப் ெபாருட்க�ன் 
�ைல குைறந்துள்ளதாக ெத��க்-
கப்படு�றது.

சீனி, பருப்பு, கிழங்கு, ெவங்காயம், மிளகாய்

இலங்ைக�ல் முதல் ஏழு மாதங்-
க�ல் சுமார் 06 இலட்சம் கடவுச்�ட்-
டுகள் ��ேயா�க்கப்பட்டுள்ளன. 
இது ெபாருளாதார ெநருக்க� காரண-
மாக மக்கள் இடம்ெபயர்வதற்கான 
முைனப்புக்கள் ��ரமைடந்துள்-
ளைத கு�ப்பதாக ெத��க்கப்பட்-
டுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு இேத காலப்பகு�-
�ல் இலங்ைக�ல் 1,47,192 கடவுச்-
�ட்டுகேள ��ேயா�க்கப்பட்டன.

இந்த வருடத்�ன் முதல் ஏழு 

மாதங்க�ல் கடவுச்�ட்டு வழங்கல் 
33% ஆல் அ�க�த்து 5,90,260 கடவுச்-
�ட்டுக்கள் ��ேயா�க்கப்பட்டுள்ள-
தாக கு�வரவு, கு�யகல்வுத் �ைணக்-
களம் அ��த்துள்ளது.

இேதேவைள ஜ�ைல மாதத்�ல் 
ஒரு நாள் மற்றும் சாதாரண ேசைவ 
கடவுச்�ட்டுக்காக ெமாத்தம் 1,01,777 
�ண்ணப்பங்கள் �ைடத்துள்ளன.

அ�ல் 98,124 ேபருக்கு மாத்�-
ரேம கடவுச்�ட்டுக்கைள வழங்க 
மு�ந்துள்ளதாக கு�வரவு மற்றும் 

கு�யகல்வு �ைணக்களத்�ன் �ர�க் 
கட்டுப்பாட்டாளர் �யு� பண்டார 
ெத��த்துள்ளார்.

�ைணக்கள வரலாற்�ல் அ�க 
எண்�க்ைக�லான கடவுச்�ட்டுகள் 
2016 இல் ��ேயா�க்கப்பட்டுள்-
ளன.

2016 ஆம் ஆண்�ல் 6,58,725 கட-
வுச்�ட்டுக்கள் ��ேயா�க்கப்பட்-
டுள்ளன. எனேவ இந்த ஆண்�ன் 
ஏழு மாதங்க�ல் 5,90,260  கடவுச்�ட்-
டுக்கள் ��ேயா�க்கப்பட்டுள்ளைம-

யால், 2016ஆம் வருடத்�ன் சாதைன 
மு�ய�க்கப்படுெமன்று எ�ர்பார்க்-
கப்படு�றது.

இேதேவைள மத்�ய வங்��ன் 
அண்ைமய அ�க்ைக�ன்ப�, இந்த 
ஆண்�ன் முதல் பா��ல் 1,40,701 
ேபர் ெவ�நாட்டு ேவைலவாய்ப்-
புக்கைள ெசன்றுள்ளனர். எ�னும் 
2021ஆம் ஆண்டு முழுவதும் 01 
இலட்சத்து 17 ஆ�ரத்து 952 ேபர் 
மட்டுேம ெவ�நாட்டு ேவைல-
வாய்ப்புக்களுக்காக ெசன்றுள்ளனர்.

மக்கள் இடம்ெபயர்�ல் ��ர முைனப்பு

அத்தியாவசிய ெபாருட்களின்
விைலகள் கணிசமாக குைறவு
புறக்ேகாட்ைட வர்த்தகர் சங்கம் ெத��ப்பு

கடந்த ஏழு மாதங்களில் 
06 இலட்சம் பாஸ்ேபார்ட்கள்
33 �த அ�க�ப்பு என்�றது கு�வரவு, கு�யகல்வுத் �ைணக்களம்

எதிர்வரும் ெசப்டம்பரில் இைடக்கால பட்ஜட் -ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க
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அருணாச்சலப் பிரதே்சதமே 'தேற்கு 
திதெத' என்று கருதும் சீனா, இப்தொது 
இநேப் தெயரகமை ேனது அதிகாரபூர்வ 
ஆ்வணஙகளிலும், ்வமரெடஙகளிலும் 
ெயன்ெடுததுகிறது. சீனாவின் இநே நட்வ-
டிக்மகக்கு இநதியா ஏற்கனத்வ கணடனம் 
தேரிவிததிருநேது. தைலும், 'தெயர ைாற்-
று்வது' கை நிமல்வரததின் உணமைகமை 

ைாற்றாது என்றும், 'அருணாச்சல 
பிரதே்சம் எப்தொதும் இநதியா-
வின் ஒருஙகிமணநே ெகுதியாகும்; 
எப்தொதும் அப்ெடிதய இருக்கும்' 
எனவும் இநதியா கூறியிருநேமை 
குறிப்பிடதேக்கது.

சீனா ேனது புதிய 'நில எலமலச 
்சட்டததின்' கீழ் இநேப் தெயரகளின் 
ெட்டியமல முன்னர த்வளியிட்டிருந-
ேது. இது குறிதது இநதியா க்வமல-
யும் தேரிவிததிருநேது.

அருணாச்சலப் பிரதே்சததுக்குள் 
சீனா ஊடுருவு்வது ெல ்வருட கால -

ைாகத தோடரகின்றது. கடநே 2017 ஆம் 
ஆணடு முேல முமறயாக, அருணாச்சல பிர-
தே்சததின் ஆறு 'அதிகாரபூர்வ' தெயரகமை 
சீன நிர்வாகம் த்வளியிட்டது. அப்தொது, 
சீனாவின் இநே நட்வடிக்மக ேலாய் லாைா 
அநநாட்டுக்கு ்வருமக ேரு்வமே எதிரக்கும் 
விேைாகப் ொரக்கப்ெட்டது.

சீனா த்வளியிட்டிருநே புதிய ெட்டியல 
முநதிய ெட்டியமல விட நீைைானது. இது 
எட்டு நகரஙகள், நான்கு ைமலகள், இரணடு 
ஆறுகள் ைற்றும் ஒரு ைமலப்ொமே உட்ெட 
15 இடஙகளின் தெயரகமை உள்ைடக்கியது. 
தைற்கில ே்வாங முேல கிழக்கில அஞத்சா 

்வமர அருணாச்சல பிரதே்சததின் 11 
ைா்வட்டஙகமை இது தகாணடுள் -
ைது. அருணாச்சலப் பிரதே்சததின் 
90 ஆயிரம் ்சதுர கிதலாமீட்டர பிர-
தே்சம் ேஙகளுக்குச த்சாநேைானது 
என சீனா உரிமை தகாருகிறது.

இநேப் தெயரகள் த்வளியான 
பிறகு, இநே இடஙகள் அமனதது 
அதிகாரபூர்வ சீன ்வமரெடஙகளி -
லும் அதே தெயரில காணப்ெடுகின்-
றன. இது ஒரு குறியீட்டு நிமலப்-
ொடுோன். இேனால இநதியாவின் 
உணமை நிலப்ெரப்பில ொதிப்பு 

ஏற்ெட ்வாய்ப்பிலமல. ஆனால, இது பிராந-
திய பிரசசிமனயில, சீனாவின் ஒரு புதிய 
அணுகுமுமறமயக் குறிக்கிறது.

இநதிய நிலப்ெரப்பில ேனது உரிமை 
தகாரமல அடிக்தகாடிட்டுக் காட்டத்வ சீனா 
இதேமகய முயற்சிமய தைற்தகாணடது 
என்ெது புரியாே விடயைலல. அருணாச்ச -
லப் பிரதே்சததிற்கு சீனா தெயரிட்டதும் அத -

ேமகய முயற்சியில ஒரு ெகுதிதய ஆகும்.
இதேத்வமை கடநே 2017ஆம் ஆணடு 

எலமலயில கிராைஙகமை அமைக்க சீனா 
திட்டம் ்வகுததிருநேது. அேன் கீழ் இநதியா, 
பூட்டான், தநொைம் ஆகிய நாடுகளின் 
எலமலப் ெகுதிகளில 'முேல ்வரிம்ச , இரண-
டா்வது ்வரிம்ச' என 628 கிராைஙகமை சீனா 
அமைதேது. அஙகு ்வசிக்க, சீனா ஆடு தைய்ப்-
ெ்வரகமையும் அனுப்பு்வது ்வழக்கம்.

(19ஆம் ெக்கம் ொரக்க)

முன்னாள் ஜனாதிெதி தகாட்டாெய ராஜ -
ெக்ஷம்வ வீட்டுக்குச த்சலலுைாறு தகாரி 
ஆரம்பிக்கப்ெட்ட எதிரப்புப் தொராட்டம் 
ேற்தொழுதும் தோடரநது ்வருகிறது. இநேப் 
தொராட்டக்காரரகள் ்சரியான குறிக்தகாள் 
இன்றி ேற்தொமேய ஜனாதிெதிமயயும் வீட் -
டுக்குச த்சலலுைாறு தொராட்டதமே நீடித -
துள்ைனர.

இலஙமக ்வரலாற்றில ைக்கள் தொராட் -
டம் ஒன்றின் காரணைாக நாட்டின் ேமல்வர 
ஒரு்வர ெேவி விலகும் நிமலமை ஏற்ெட்டு 
ஆட்சிைாற்றதைான்று உரு்வாகியமை குறிப்-
பிடதேக்க நிகழ்்வாக இருக்கின்ற தொதும், 
இநேப் தொராட்டம் ஒவத்வாரு்வருக்கும் 
எதிராக விஸ்ேரிக்கப்ெட்டுச த்சல்வது 
ெலத்வறு ேரப்பிலும் வி்சனதமே ஏற்ெடுத -
தியுள்ைது. கை யோரதேதமே உணரநது 
தகாணட தொராட்டைாக இது தேன்ெடவில-
மலதயன்று தொது்வாக அபிப்பிராயம் தேரி -
விக்கப்ெடுகின்றது.  

ைக்களின் ்வாக்குகைால ஜனாதிெதி தேரிவு 
த்சய்யப்ெடவிலமலதயன விைர்சனஙகள் 
முன்ம்வக்கப்ெட்டிருநோலும், ைக்கள் பிர -
திநிதிகதை ேற்தொமேய ஜனாதிெதி ரணில 
விக்ரைசிஙகம்வத தேரிவு த்சய்துள்ைனர 
என்ெதே உணமை. அதுவும் எைது நாட்டின் 
அரசியலமைப்பின்ெடிதய ஜனாதிெதி 
தேரிவு த்சய்யப்ெட்டுள்ைார.

ொராளுைன்றததில உள்ை உறுப்பினரக-
ளில தெரும்ொன்மையான்வரகளின் நம்-

பிக்மகமயப் தெற்று, அரசியலமைப்பிற்கு 
உட்ெட்டோகத்வ அ்வர தேரிவு த்சய்யப் -
ெட்டுள்ைார. இவ்வாறான நிமலயில அ்வ -
ருக்கு நியாயைான காலஅ்வகா்சதமே ்வழஙக 
த்வணடும். அவ்வாறு காலஅ்வகா்சதமே 
்வழஙகாது அ்வருக்கு எதிரான தொராட்டங -
கமை முன்தனடுப்ெது என்ெது நியாயைான-
ோகத தேன்ெடவிலமல.

இலஙமகயில காணப்ெடும் தநருக்கடி 
நிமலமை ஒரு இரவில தீரக்கப்ெடக் கூடிய-
தோன்று அலல என்ெமே தொராட்டதமே 
முன்தனடுப்ெ்வரகள் நன்கு புரிநது தகாள்ை 
த்வணடும். ஆகத்வ ேற்தொழுது முன்தன-
டுக்கப்ெடும் தொராட்டஙகளின் பின்னணி-
யில அரசியல ்சக்திகள் த்சயற்ெடுகிறது 
என்ெது தேளி்வாகியுள்ைது.

அதேதநரம், நாட்டில தோன்றியுள்ை 
தநருக்கடி நிமலமயத ேணிப்ெேற்கு அரசி-

யல கட்சிகள் ேைக்கிமடயிலான த்வறுொடு -
கமைக் கமைநது நாட்டுக்காக ஒன்றிமணநது 
த்சயற்ெட த்வணடிய தேம்வயும் காணப் -
ெடுகிறது. நாட்டின் அரசியலில ஸ்திரைற்ற 

ேன்மை ஏற்ெட்ட நாளிலிருநது தேசிய 
அர்சாஙகம் ஒன்மற அமைப்ெது 
குறிதே தெசசு்வாரதமேகள் அடிெட்-
டுக் தகாணடிருநோலும், இது்வமர 
அேமன நமடமுமறப்ெடுதது்வேற்கு 
அரசியல கட்சிகள் முன்்வரவிலமல-
தயன்தற கூற த்வணடும்.

முன்னாள் ஜனாதிெதி தகாட்டா -
ெய ராஜெக்ஷவும் தேசிய அர்சாஙக-
தைான்மற அமைதது பிரசசிமன-
மயத தீரப்ெேற்கு முன்்வாருஙகள் என 
அமனததுக் கட்சிகளுக்கும் அமழப்பு 
விடுததிருநோர. இருநேதொதும் 

பிரோன எதிரக்கட்சியான ஐக்கிய ைக்கள் 
்சக்திதயா அலலது ஏமனய எதிரக்கட் -
சிகைான தேசிய ைக்கள் ்சக்தி, ேமிழ்த 
தேசியக் கூட்டமைப்பு உள்ளிட்ட எநே-
த்வாரு கட்சியுதைா இேற்குத ேைது இணக்-
கதமேத தேரிவிததிருக்கவிலமல.

இநே நிமலயில ஜனாதிெதி ரணில விக்-
கிரைசிஙக கடநே புேன்கிழமை 
ொராளுைன்றததில புதிய கூட் -
டததோடமர ஆரம்பிதது 
ம்வதது ஆற்றிய உமரயில, 
தேசிய அர்சாஙகதமே அமைப்-
ெேற்கு அமன்வரும் ஒதது-
மழப்பு ்வழஙகுைாறும், 
அதில இமணநது நாட்டுக்காக 
த்சம்வயாற்றுைாறும் ்சகல கட் -
சிகளுக்கும் அமழப்பு 
விடுததிருநோர.

இநே அமழப்-
பிமன அரசி-
யல கட்சிகள் 
்சாேகைாகப் 

ெரிசீலிப்ெோகத தேரிய்வருகிறது. எதிரக்கட் -
சித ேமல்வர ்சஜித பிதரைோ்ச உள்ளிட்ட ெல 
ேமல்வரகள் அரா்சஙகததுக்கு ஒததுமழப்பு 
்வழஙகத ேயார என்ற ்சமிக்மஞமய த்வளி -
யிட்டுள்ைனர. ஜனாதிெதிமயப் ொராளு -
ைன்றததினால தேரிவு த்சய்்வேற்கு நடதேப் -
ெட்ட தேரேலில ரணில விக்கிரைசிஙகவுடன் 
தொட்டியிட்ட டலஸ் அழகப்தெருைம்வ 
ஆேரிப்ெேற்குத தீரைானிதே ேமிழ்த தேசியக் 
கூட்டமைப்பினருடனும் ஜனாதிெதி ்சந -
திப்தொன்மற நடததியுள்ைார.

ேமிழ் ைக்களின் நலன் ்சாரநே 10 முக்கிய 
விடயஙகமை நிமறத்வற்றுைாறு ேமிழ்த 
தேசியக் கூட்டமைப்பு முன்ம்வதே தகாரிக் -
மகக்கு ஜனாதிெதி இணக்கம் தேரிவிததி-
ருப்ெோக இதில ெஙதகடுதே உறுப்பினரகள் 
கூறியிருநேனர.

ேமிழ் அரசியல மகதிகளின் விடுேமல, 
கலமுமன உெபிரதே்ச த்சயலகைாகத ேர -
முயரதது்வது, காணிகமை விடுவிப்ெது, 
தோலதொருள் திமணக்கைததினால 
காணிகள் மகயகப்ெடுதேப்ெடு்வமே நிறுத -
து்வது, ெயஙகர்வாேத ேமடச ்சட்டதமே நீக்-
கு்வது, காணாைல ஆக்கப்ெட்தடாரின் குடும்-
ெஙகளுக்கு நீதிமயப் தெற்றுக் தகாடுதேல 
உள்ளிட்ட ெலத்வறு தகாரிக்மககள் இேன் 
தொது முன்ம்வக்கப்ெட்டோகத தேரிய்வரு-
கிறது.

்சர்வகட்சிகளின் தேசிய த்வமலததிட்டத-
மேத ேயாரிக்கும் ெணிகளுக்குத ேமிழ்த 
தேசியக் கூட்டமைப்பு முழுமையான ஒதது-
மழப்மெ ்வழஙகும் என்ற விடயமும் இஙகு 
தேரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. ேமிழ்த தேசியக் 
கூட்டமைப்பின் ொராளுைன்றக் குழுத 
ேமல்வர இரா.்சம்ெநேன் தநரடியாக இக்கூட் -
டததில கலநது தகாள்ைாே தொதும் ேனது 
முழுமையான ஒததுமழப்மெத தேரிவிதது 
கடிேதைான்மற ஜனாதிெதிக்கு அனுப்பி 
ம்வததிருநோர.

அர்சாஙகததின் தேசிய த்வமலததிட்டம் 
ேயாரிக்கப்ெட்டேன் பின்னர அடுதே கட்டம் 
குறிதது ேமிழ்த தேசியக் கூட்டமைப்பு தீரைா -
னிக்கும் என்ற விடயதமே ஜனாதிெதியிடம் 
தேரிவிதேோக ொராளுைன்ற உறுப்பினர 
எம்.ஏ.சுைநதிரன் கூறியிருநோர.

ேமிழ்த தேசியக் கூட்டமைப்பு ைாததிர-
ைன்றி ஐக்கிய ைக்கள் ்சக்தியில அஙகம் ்வகிக்-
கும் சிறுொன்மைக் கட்சிகளின் ேமல்வரகள் 

ெலரும் ஜனாதிெதி ரணில விக்கிரைசிஙக 
கடநே புேன்கிழமை ஆற்றிய தகாள்மகப் 
பிரகடன உமரமய ்வரத்வற்றிருநேனர. 

முஸ்லிம் காஙகிரஸின் ேமல்வர ரவூப் 
ஹக்கீம், அகில இலஙமக ைக்கள் 

காஙகிரஸின் ேமல்வர ரிஷாட் 
ெதியுதீன், ேமிழ் முற்தொக்குக் 
கூட்டணியின் ேமல்வர ைதனா 
கதண்சன் உள்ளிட்ட ெலரும் 
்வரத்வற்றிருநேதுடன், ்சர்வ-
கட்சி அர்சாஙகம் அமைக்கும் 
த்சயற்ொடுகளுக்கு ஒதது-
மழப்பு ்வழஙகு்வது தோடர-
பில ்சாேகைான கருததுக்க-
மைத தேரிவிததிருநேனர.

ைறுெக்கததில ஜனாதிெதி ்சாரபில ஒவத்வாரு 
அரசியல கட்சிகளுடனும் தநரடியான ்சநதிப்-
புக்கள் நடதேப்ெட்டு ்வருகின்றன. விைல வீர-
்வன்்ச உள்ளிட்ட அர்சாஙகததிலிருநது அதிருப்-
தியமடநது எதிரக்கட்சியில உள்ை சுயாதீனக் 
குழுவினருக்கும் ஜனாதிெதிக்கும் இமடயி-
லும் ்சநதிப்புக்கள் இடம்தெறவுள்ைன.

இவ்வாறு கட்சிகளுக்கிமடயில தொது்வான 
இணக்கப்ொடு எட்டப்ெட்டதும் ்சர்வகட்சி 
தேசிய த்வமலததிட்டம் குறிதே அறிவிப்பு 
த்வளியாகும் என எதிரொரக்கப்ெடுகிறது.

(19ஆம் ெக்கம் ொரக்க)

நாட்டில் ஸ்திரத்தன்மை்ை
ஏற்படுததுவ்தற்ான
்படிப்படிைான முைறசி்்ை

அரசாங்ம் மமைற்்ாண்டு வரும்
நி்ையில், ்்தாடர்ந்தும் முன்னடுக்
ப்படும் ஆர்ப்பாட்டங்ள் மைறறும் எதிர்பபு 
நடவடிக்்்ள் அரசின முைறசி்்ைப 
்பாதிககும் வ்்யில் அ்மைவ்தற்ான
வாய்பபு்ள் அதி்ம் ்ாணப்படுகின்றன.

இந்திை எல்்ைப பிரம்தசங்்ை
ஆககிரமிககும் ்தந்திரததில் சீனா!

பி.ஹர்ஷன்...?

எஸ்.சாரங்கன்...?

இந்திை எல்்ைப பிரம்தச
ங்ள் ்பைவறறில் 
சீனாவின ்்தாந்்தரவு

்ள் ்்தாடர்ந்து ்்ாண்மட
இருப்ப்தா் இந்திை இராணுவ 
வட்டாரங்ள் ்்தரிவிககின்றன. 
இந்நி்ையில் இந்திை மைாநிை-
ங்ளில் ஒன்றான அருணாசசைப 
பிரம்தசததில் உள்ை 15 இடங்-
ளின ்்பைர்்்ை சீனாவின 
்வளியு்றவுதது்்ற அ்மைசசு 
அண்்மையில் மைாறறியிருந்்த்மையும்
இஙகு குறிபபிடத்தக்து.

ஜனாதி்பதித ்்தரிவில் டைஸ்
அழ்ப்்பருமை்வ ஆ்தரித்த ்ட்சி்ள்
்தறம்பாது ம்தசிை அரசாங்த்்த அ்மைப்பதில் 
ஜனாதி்பதிககு ஆ்தரவளிக் முனவந்திருப்பது 
ஆமராககிைமைான அரசிைல் ்ைாசாரம்!

சீனாவுடன முரண்்பாட்டுககுச ்சல்வ்்த 
இந்திைா விரும்பிைதில்்ை. ஆனாலும்
்தனது நாட்டில் எல்்ை்்ைப ்பாது்ாப்பதில் 
இந்திைா தீவிர ்பைததுடமனமை உள்ைது

ஸ்திரத்தன்மை்ை நி்ைநாட்டும்
முைறசி்்ை குழபபும் மநாககில்
அர்த்தமைற்ற ம்பாராட்டங்ள்!

அருணாசசைப பிரம்தசததில்
சீனாவின ஊடுருவ்ை
முறிைடிககும் வ்்யில்
்பாது்ாப்்பப ்பைப்படுததியுள்ை
இந்திைப ்ப்ட்ள்!

இனனும் ்்தாடருகின்ற 
ஆர்ப்பாட்டங்ளின
பினனணியில்
அரசிைல் ்ட்சி்ள்!
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கடந்த காலதம்தப் பின்தள்ளி 
விட்டு நாட்மட முன்னேற்்ற 
்ேண்டும் என்ற ்நாக்கததில் 
அமனேேரும் ஒனறிமைே்தற்கு 
்தான ்நசக்கரம் நீட்டுே்தாகவும், 
இந்தச் சந்தரப்்பதம்த அமனேேரும் 
்பயன்படுத்த ்ேண்டும் எனறும் 
ஜனோதி்பதி ்கட்டுக் ககாண்டிருந-
்தார.

்காட்டா்பய ராஜ்பக்ஷவின இரா -
ஜினோைாமேத க்தாடரநது ஏற்்பட்ட 
கேற்றிடததுக்குப் ்பாராளுைன-
்றததின மூலம் ஜனோதி்பதி க்தரிவு 
இடம்க்பற்்றது. இதில் ்பாராளுைன்ற 
உறுப்பினேரகளில் க்பரும்்பானமை-
யானேேரகளின விருப்்பததுடன ஜனோ -
தி்பதியாகத க்தரிவு கசயயப்்பட்டி-
ருந்த ரணில் விக்கிரைசிஙக, கடந்த 
28 ஆம் திகதி ஒன்ப்தாேது ்பாராளு-
ைன்றததின இரண்டாேது கூட்டத 
க்தாடமர முடிவுக்குக் ககாண்டு 
ேநது ஓகஸ்ட் 03 ஆம் திகதி புதிய 
கூட்டதக்தாடருக்கானே ஆரம்்பத 
திகதிமய ேரத்தைானி மூலம் அறி -
விததிருந்தார.

இ்தற்கமைய ஒன்ப்தாேது ்பாராளு -
ைன்றததின மூன்றாேது கூட்டதக்தா-
டர கடந்த பு்தனகிழமை ஜனோதி்பதி 
ரணில் விக்கிரைசிஙகவினோல் மே்ப-

ேரீதியாக ஆரம்பிதது மேக்கப்-
்பட்டது. நாட்டின நிமலமைமயக் 
கருததில் ககாண்டு எளிமையானே 
மும்றயில் நிகழ்வுகமை ஏற்்பாடு 
கசயயுைாறு ்பாராளுைன்ற ்பமடக் -
கல ்சவி்தருக்கு ஜனோதி்பதி ்தரப்பி-
லிருநது அறிவுறுத்தப்்பட்டிருந்தது.

இ்தற்கு அமைய ைரியாம்த நிமித -
்தைானே பீரஙகி ்ேட்டுக்கள் தீரத்தல், 
குதிமரப்்பமட உள்ளிட்டேற்றின 
ோகனேத க்தாடரணி ்்பான்ற அம் -
சஙகள் நிறுத்தப்்பட்டு, சா்தாரை-
ைாக முப்்பமடகளின அணிேகுப்பு 
ைரியாம்த ைட்டும் ஏற்்பாடு கசய-
யப்்பட்டிருந்தது. முற்்பகல் 10.15 
ைணியைவில் ்பாராளுைன்றததுக்கு 
ேருமக ்தந்த ஜனோதி்பதிமய ச்பாநா-
யகர ைற்றும் ்பாராளுைன்ற கசயலா-
ைர நாயகம் ஆகி்யார ேர்ேற்று 
உள்்ை அமழததுச் கசன்றனேர.

அரசியலமைப்பின பிரகாரம் ்பாரா -
ளுைன்றக் கூட்டத க்தாடகரானறு 
முடிவுக்குக் ககாண்டு ேரப்்பட்டு 
புதிய கூட்டதக்தாடமர மே்பேரீ-
தியாக ஆரம்பிதது மேக்கும் நிகழ்-
வுக்கு ஜனோதி்பதி்ய ்தமலமை 
்தாஙகுோர. அது ைாததிரைனறி, 
அனம்றய தினேம் ச்பாநாயகருக்-
கானே அக்கிராசனேததில் ஜனோதி்பதி 
அைரநது சம்ப அைரவுகளுக்கும் 
அே்ர ்தமலமை ்தாஙகுோர.

இ்தற்கமைய ்பாராளுைன்றததி -
னோல் க்தரிவு கசயயப்்பட்ட ஜனோ -
தி்பதியானே ரணில் விக்கிரைசிஙக 
அக்கிராசனேததில் அைரநது அரசாங-
கததின ககாள்மகப் பிரகடனேம் 
்பற்றிய உமரமய நிகழ்ததியிருந்தார. 
நாடு எதிரககாண்டுள்ை சோல்கள் 
ைற்றும் அேற்றிலிருநது நாட்மட 
கேளி்ய ககாண்டு ேருே்தற்கு 
அமனேேரும் ஒததுமழப்பு ேழஙக 
்ேண்டும் என்ற ்காரிக்மகமய 
அேர முனமேததிருந்தார.

ஜனோதி்பதி ்தனேது உமரயில், 
'நான கஷடததில் விழுநதிருந்த ஒரு 
நாட்மட்ய க்பாறுப்்்பற்்்றன. கடு -
மையானே க்பாருைா்தாரப் பிரச்சிமனே 
ஒருபு்றம். ்பாரிய ைக்கள் எதிரப்பு 

ைறுபு்றம். எனினும் நாட்டுக்காக 
இந்தக் கடினேைானே சோமல க்பாறுப்-
்்பற்க நான தீரைானித்்தன. அ்தற் -
குக் காரைம் இருளுக்கு சா்பமிட் -
டுக் ககாண்டு இருப்்பம்த விட ஒரு 
விைக்கிமனே்யனும் ஏற்றுேது நாட்-
டிற்காக நான கசயயும் கடமை எனே 
நான கருதியமையாகும்.

நாம் இனறு நவீனே ேரலாற்றி்ல 
ஒரு்்பாதும் எைது நாடு முகம்ககா-
டுததிரா்த கடுமையானே பிரச்சிமனே-
கயானறுக்கு முகம் ககாடுததுள்-
்ைாம். நாம் ்பாரிய அனேரத்தததிற்கு 
உள்ைாகியுள்்ைாம்.

 அதிலிருநது நாட்மட மீட்கடடுப்-
்ப்தற்கு நாம் அமனேேரும் ஒனறிமை-
யும் சோமல கேற்றி ககாண்டால் 
ைாததிர்ை முடியும். இந்தப் ்பாரா-
ளுைன்றததில் இருக்கும் ககௌரே 
உறுப்பினேரகளும், அது்்பான்்ற 
நாட்டு ைக்கள் அமனேேரும் நாட்டி-
மனேக் கட்டிகயழுப்பும் முயற்சிக்கு 
்தத்தைது சக்திக்கு உட்்பட்டோறு 
்பஙகளிப்புச் கசலுததுேது மிகவும் 
இனறியமையா்த்தாகும்' எனேக் குறிப் -
பிட்டிருந்தார.

சரேகட்சி அரசாஙகம் ஒனறிமனே 
அமைப்்ப்தற்காக ஒனறிமையுைாறு 
அமழப்பு விடுப்்ப்தாகவும், இது 
்பற்றிய ்்பச்சுோரதம்தகமை அர-
சியல் கட்சிகளுடன நடததுே்தற்கு 
எதிர்பாரததிருப்்ப்தாகவும் ஜனோதி -
்பதி க்தரிவித்தார.

சரேகட்சி அரசாஙகம் என்பது ஒரு 
கட்சியின ்தனி விருப்்பததிற்்கற்்ப 
கசயற்்படுகின்ற அரசாஙககைான-
்றல்ல. அது க்பாதுோனே ககாள்மக 
ேட்டததினுள் அமனேததுத ்தரப்பினே-
ரதும் கருததுக்களின பிரகாரம் ்பய-
ணிக்கும் அரசாஙககைான்றாகும். 
அமனேேரினேதும் கருததுக்களின 
பிரகாரம் நடேடிக்மககள் முனகனே-
டுக்கப்்பட்டு நாட்டிற்காக அமனேே -
ரும் ஒனறிமைநது கசயற்்படும் அர-
சாஙகைாக அமையும் எனறும் அேர 
சுட்டிக் காட்டியிருந்தார.

நாடு எதிரககாண்டுள்ை க்பாரு-
ைா்தார கநருக்கடியிலிருநது மீள்-
ே்தற்கு இநதியா ேழஙகிேரும் 
க்தாடரச்சியானே உ்தவிகளுக்குத 
்தனேது உமரயில் நனறி க்தரிவித -
திருந்த ஜனோதி்பதி, சரே்்தச 
நாைய நிதியததின உ்தவிமயப் 
க்பறுே்தற்கு அரசாஙகம் எடுத-
துள்ை நடேடிக்மககள் குறிததும் 
விைக்கைளித்தார. இது ்தவிரவும் 
கடந்த காலததில் கேளிநாட்டு 
மு்தலீடுகமைக் ககாண்டு ேரு -
ே்தற்கு எடுத்த முயற்சிகள் 
விைரசிக்கப்்பட்ட வி்தம் க்தாடர -
பிலும் அேர ்தனேது உமரயில் 
பிரஸ்்தாபிததிருந்தார.

'யா்ரனும்  கசால்ேம்த 
ஆராயநது ்பாரக்காைல் 
ஏற்றுக் ககாண்டு கேளி -
நாட்டு மு்தலீடுகளுக்கு 
எதிரப்புத க்தரிவிப்்ப்த -
னோல் எைது நாட்டுக்கு ஏற் -
்பட்ட இழப்ம்ப அைவிட 
முடியாது. ஊழல் ைற்றும் 
்ைாசடி ஊடாக நாட்டின 
நிதி ைற்றும் ேைஙகமைக் 
கைோடிய்தனோல் நாட் -
டுக்கு ஏற்்பட்ட  இழப்புகள்-
்பற்றி ைக்கள் அறிோரகள்.  
ஆனோலும் க்பாயப்்பலிக்க -
டாக்கமை எடுததுக்காட்டி  

கேளிநாட்டு மு்தலீடுகமைத  ்தமட-
கசயது நாட்டுக்கு ஏற்்படுததிய 
இழப்பு கைக்கிட முடியா்த அை -
வுக்கு விசாலைானே்தாகும்.

இநதியா்ோடு ஒனறிமைநது 
திரு்காைைமல எண்கையத்தாங-
கித க்தாகுதியிமனே அபிவிருததி 
கசயே்தற்கு நடேடிக்மக எடுக்கும் 
்்பாது இநதியாவுக்கு இலஙமகமய 
விற்கின்றாரகள் எனறு கூறி அபி-
விருததித திட்டததுக்கு இமடயூறு 
விமைவித்தனேர. அனறு எைக்கு எண்-
கையத ்தாஙகித க்தாகுதியிமனே 
அபிவிருததி கசயது ககாள்ே்தற்குச் 
சந்தரப்்பம் கிமடததிருப்பின இனறு 
ைக்கள் எரிக்பாருள் ேரிமசகளில்  
நீண்ட நாட்கள்  அமலே்தற்கு  அே-
சியம் ஏற்்பட்டிருக்காது.

சுேகசரிய ்நாய காவு ேண்டி-
களின ்சமேமய ஆரம்பிக்கும் 
்்பாது அ்்த்்பானறு எதிரப்பு -
கமைச் கசய்தாரகள். சுேகசரிய 
்நாய காவு ேண்டிகள்  மேததிய -
சாமலகளுக்கு ேந்தால் ஏற்்படுேது 
ைரைம் எனேக் கூறி சில மேததியர-
கள்  ஊடகக் கலநதுமரயாடல்கள் 
நடததினோரகள். ஆனோலும் நாம் 
எவோ்றாயினும் சுேகசரியமே 
ஆரம்பித்த்தனோல் ்தற்்்பாது ்பல்லா -
யிரக்கைக்கானே  உயிரகள் ்பாதுகாக்-
கப்்பட்டுள்ைனே.

இவோறு குறுகிய அரசியல் ்நாக் -

கஙகளுக்காக ைக்கமை  ேழி்தேறி 
நடததி  ்தமடகசய்த கருததிட்டங-
கள் காரைைாக எைது க்பாருைா்தா-
ரக் கட்டமைப்பு  அழிேமடந்தது.

இலகு புமகயிர்தச் ்சமேமயத 
்தாபிப்்ப்தற்கும், தும்றமுகதம்த 
்ைம்்படுததுே்தற்கும் ஜப்்பான நாடு 
முனேந்த சந்தரப்்பததில் அ்தற்கக -
திராக அடிப்்பமடயற்்ற வீைானே 
காரணிகள் ்பலேற்ம்ற எடுததுக் 
காட்டிய்தன காரைைாக எைது நாட் -
டுக்குக் கிமடப்்ப்தற்கிருந்த 3 பில்லி -
யன கடாலருக்கு அதிகைானே அைவு  
கிமடக்காைல் ்்பாயிற்று. அதுைட்டு -
ைனறி  ஜப்்பான ைற்றும் இலஙமகக்-
கிமட்ய இருந்த 
நீண்டகால  நட்பு 
சி்தறிப் ்்பானேது' 
எனே ஜனோதி்பதி 
ரணில் விக்கிர-
ைசிஙக ்தனேது 
உமரயில் க்தரி-
விததிருந்தார.

கடந்தகால அனு-
்பேஙகமைப் ்பாட-
ைாகக் ககாண்டு 
25 ேருடஙகளுக்-
கானே திட்டகைான -

ம்றத ்தயாரிக்கவிருப்்ப்தாகச் சுட்டிக் 
காட்டிய அேர, 2025 ஆம் ஆண்ட-
ைவில் ஆரம்்ப நிமல ேரவுகசல-
வுத திட்டததில் மிமக ஒனறிமனே 
ஏற்்படுததுேது ்தைது முயற்சியாகும் 
என்றார.

க்பாருைா்தார அபிவிருததி 
்ேகதம்த நிமலயானே ்தனமைக்கு 
உயரததுேதும் நைது முயற்சியா -

கும். 2026 ஆம் ஆண்டாகும் 
்்பாது நிமலயானே க்பாருைா்தார 
அடிப்்பமட ஒனறிமனே உருோக் -
கிக் ககாள்ேது ்தைது எதிர்பாரப்பு 
எனறும் அேர குறிப்பிட்டார.

இது இவவி்தமிருக்க, அமைதி -
யானே மும்றயில் முனகனேடுக்கப்-
்படும் ்்பாராட்டஙகளுக்கு உரிய 

அனுைதி ேழஙகப்்படும் எனறும், 
இ்தற்காக ஒதுக்கப்்பட்ட இடஙக-
ளில் ்ைற்ககாள்ைப்்படும் ்்பாராட் -
டஙகளுக்கு உரிய ேசதிகள் கசயது 
ககாடுக்கப்்படும் எனறும் அேர 
க்தரிவித்தார.

'நான இந்தப் ்்பாராட்டக்காரர -
கமை ்ேட்மடயாடப் ்்பாே்தாக 
்பாரிய பிரசாரதம்த சில குழுக்கள் 
சமூக ஊடகஙகளின ோயிலாக 
்பரப்்ப முயற்சிதது ேருகின்றனேர. 
ஆயினும் அது உண்மையல்ல. 
நான அமைதியானே ்்பாராட்டக்கா-
ரரகளுக்கு எந்தகோரு ேமகயிலும் 
்பாதிப்ம்ப ஏற்்படுத்த இடைளிக்-

கப் ்்பாேதில்மல.  அமைதியானே 
்்பாராட்டக்காரரகமைப் ்பாதுகாக்-
கவும், அேரகளுக்காக முனேரு-
ே்தற்கும் நான வி்சட கசயலணி-
கயானம்ற ்தாபிப்்்பன.

அமைதியானே ்்பாராட்டக்கா -
ருக்கு அநீதி விமைவித்தால் அந்தச் 
கசயலணிக்கு 24 ைணிததியாலத-
தில் எந்த ஒரு ்நரததிலும் மும்றப் -

்பாடு கசயய முடியும். அவோ்றானே 
அறிவித்தல்கள் குறிதது விசாரிதது 
்்தமேயானே நடேடிக்மககமை 
முனகனேடுப்்ப்தற்கு ஓயவுக்பற்்ற 
நீதி்பதி ஒருேரின ்தமலமையில் 
குழுகோனம்ற ்தாபிப்்்பன.

ஆயினும், திட்டமிட்டு சட்டதம்த 
மீறி, ேனமும்ற ைற்றும் ்பயஙகர-

ோ்த கசயற்்பாடுகளில் ஈடு்பட்ட-
ேரகளும் உள்ைனேர. அேரகளுக்கு 
எதிராக சட்டரீதியாக நடேடிக்மக 
எடுக்கப்்படும். சட்டதம்த மீறி 
கசயல்்பட எேருக்கும் இடைளிக்-
கப் ்்பாேதில்மல. சட்டம் எனேக்-
கும், உஙகளுக்கும், அமனேேருக்கும் 
ஒனறு' எனேவும் ஜனோதி்பதி ரணில் 
விக்கிரைசிஙக க்தரிவித்தார.

இது்்பானறு ்பல்்ேறு விடயங-
கள் குறிதது ்தனேது உமரயில் ஜனோ -
தி்பதி க்தரிவிததிருந்தார. ஜனோதி -
்பதியின உமர அரசியல் கட்சிகள் 
ைததியில் ேர்ேற்ம்பப் க்பற்றிருப்-
்பம்தயும் காைக் கூடிய்தாகவிருந-

்தது. சரேகட்சி 
அ ர ச ா ங க த ம ்த 
அமைக்கும் ஜனோ-
தி்பதியின ்காரிக்-
மகமயப் க்பரும்-
்பாலானே கட்சிகள் 
சா்தகைாகப் ்பாரத-
தி ரு ப் ்ப ்த ா க ் ே 
க்தரிகி்றது.

எ தி ர க் க ட் -
சித ்தமலேர 
சஜித பி்ரை-
்தாச, ்தமிழ்த 

்்தசியக் கூட்டமைப்பினேர, 
ை்னோ க்ைசன, ரவூப் ஹக்கீம், 
ரிஷாட் ்பதியுதீன ்்பான்ற சிறு -
்பானமைத ்தமலேரகள், விைல் 
வீரேனச உள்ளிட்ட ஆளும் கட் -
சியின அதிருப்திக் குழுவினேர 
சரேகட்சி அரசாஙக அமழப்புத 
க்தாடரபில் சா்தகைானே நிமலப்-
்பாட்மடத க்தரிவிததுள்ைனேர. 
அரசியல் அரஙகததில் ஏற்்பட்டி -
ருக்கும் ைாற்்றம் நாட்மட சோல்-
களிலிருநது மீட்கடடுப்்ப்தற்கு 
உ்தவுே்தாக அமைய ்ேண்டும் 
என்ப்்த அமனேேரினேதும் எதிர-
்பாரப்்பாகும்.

ஒன்பதாவது ்பாராளுமன்றத்தின மூன்றாவது
கூட்டத்்தா்டரர ஆரம்பித்து ரவத்த
ஜனாதி்பதி ரணில் விக்கிரமசிங்க

முனரவத்த ்்காளர்கப் பிர்க்டன உரரயில்,
ததசிய அரசாங்கத்ரத அரமக்்க அரனத்துக்
்கடசி்களின ஒத்துரைப்ர்ப மீண்டும் ஒருமுர்ற
வலியுறுத்தியுள்ார்.

நாட்டின் இன்்றைய நநருக்கடியான
நி்ை்ை்ய நெளிவா்க விளககியுளள

ஜனாதிபதி, அ்னத்து அரசியல்
ெரப்பினரும் இ்ைந்து பயணிப்பெற்கான

ஆெர்வக க்காருகிறைார்

த்பாராட்டக்்காரர்்கர் நான தவடர்டயா்டப் த்பாவதா்க 
சமூ்க ஊ்ட்கங்களில் சில குழுக்்கள ்பாரிய பிரசாரம். 
அக்கூற்றில் உண்ரம கிர்டயாது. அரமதியான 
த்பாராட்டக்்காரர்்களுக்கு எநத்வாரு வர்கயிலும் 
்பாதிப்ர்ப ஏற்்படுத்த இ்டமளிக்்கப் த்பாவதில்ரல

இருளுக்கு சா்பமிடடுக் ்்காண்டிருப்்பதால்
நனரம எதுவும் விர்யப் த்பாவதில்ரல!

நாடடுக்்கா்க ஒரு வி்க்கிரனதயனும்
ஏற்றுவதத நான ்சய்யும் ்க்டரம

சர்வ்கடசி அரசாங்கத்ரத அரமக்கும் 
ஜனாதி்பதியின தயாசரனக்கு
அரசியல் ்க்த்தில் ்்பருகிவரும்
ஆதரவு; எதிரணி தரப்பிலிருநதும் 
்பல்தவறு ்கடசி்கள ்பசரசக்்்காடி!

அடிப்்பர்டயற்்ற குற்்றசசாடடு்கள, 
பிரசாரங்க்ால் ்க்டநத ்காலத்தில் 
நாடடுக்கு ஏற்்பட்ட நஷ்டம் அதி்கம். 
்வளிநாடடு முதலீடு்கள
ர்கக்்்கட்டாமல் த்பாய் விட்டன!
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மமையகத்தில் கடந்த சிை நாட்க -
ளாக த்தாடர்நது அதிக ைமழயு-
டனான வானிமை காரணைாக 

நுவதரலியா, கந்தபதபாை, ்தைவாக்கமை, 
நானுஓயா, தகாட்டக்கமை, அட்டன், ைஸ்-
தகலியா, டிக்்காயா, அக்கரபபத்்தமன, 
டயகை, ்பாமடஸ், வட்டவமள, கினிகத்-
்்தன, நாவைபபிட்டி ஆகிய பிர்்தசஙக-
ளில் வாழும் ைக்களின் இயல்பு வாழக்மக 
தபரிதும் பாதிக்கபபட்டுளளது. 

கடும் ைமழயும் பைத்்த காற்றும் நுவதர -
லியா ைாவட்டத்தின் ைரக்கறிச் தசயமகமய 
பாரிய ்ச்தத்துக்குளளாக்கியுளளது. கன 

ைமழயால் ைாவட்டத்தில் பைநூறு ஏக்க -
ருக்கும் அதிகைான ைரக்கறி தசயமக நாச -
ைமடநதுளள்தாகவும், இ்தனால் தபரும் 
நஷடத்ம்த விவசாயிகள சநதிக்க ்நரிடும் 
என்றும் கவமை தவளியிடபபட்டுளளது.   
இ்தனால் எதிர்வரும் காைஙகளில் காயகறி -
களுக்கு கடும் ்தட்டுபபாடு ஏற்படக்கூடும் 
எனவும் விவசாயிகள ்தரபபில் த்தரிவிக்கப -
படுகிறது. 

இரண்டு, மூன்று நாட்களாக தபய்த 
கடும் ைமழயால் விவசாய நிைஙகளில் நீர் 
நிரம்பி, பயிர்கள முற்றிலும் அழிநது வரு -
கின்றன. நுவதரலியா, நானுஓயா, ்தைவாக் -
கமை, கந்தபதபாை, அக்கரபபத்்தமன, 
டயகை, பத்்தமன, தகாட்டக்கமை ஆகிய 
பிர்்தசஙகளில் ைரக்கறி பயிர்கள அதிகள -
வில் ்ச்தைமடநதுளளன. 

கன ைமழ ைற்றும் ைண்சரிவால் வீதிகள 
மூடபபட்டமையினால் ைரக்கறி ்்தாட்டங -
களுக்கு அன்றாடம் ்வமைக்கு தசல்லும் 
த்தாழிைாளர்களின் வருமகயும் அதிகளவில் 
குமறநதுளள்தாக ைரக்கறி ்்தாட்ட உரிமை -

யாளர்கள கூறுகிறார்கள. இயற்மக அனர்த்-
்தஙகளினால் ஒரு வருடத்தில் பை ்தடமவ-
கள ைரக்கறி தசயமக பாதிக்கபபடுகின்றது. 
இ்தனால் ைரக்கறி தசயமக மூைம் குறிப-
பிட்ட ஒரு இைாபத்ம்த ஈட்ட முடியா்த 

நிமை ஏற்படுகின்றது. ஒரு ்தடமவ பயி -
ரிடபபட்ட பயிர்கள குறிபபிட்ட 3 ைா்தத்-
துக்குள அறுவமட தசயவ்தற்கு முன்னர் 
பல்்வறு இன்னல்கமள சநதிக்க ்வண்டி -
யிருக்கிறது. 

ஒரு பக்கம் இயற்மகயின் ்காரத்்தாண் -
டவம் ைற்தறாரு பக்கம் காட்டு விைஙகு -
களிடமிருநது இன்தனாரு பக்கம் உரம் 
ைற்றும் கிருமிநாசினிகளின் பற்றாக்குமற 
இ;பபடி தசால்தைன்னா துன்பஙகமள 
ைரக்கறி உற்பத்தியாளர்கள அனுபவிக்கின் -
றனர். அதிக ைமழ காைஙகளிலும் அதிக 
தவயில் காைஙகளிலும் ைரக்கறி தசய -
மகயின் ்பாது தசடிகளுக்கு பல்்வறு 
வி்தைான ்நாயத்்தாக்கஙகள உண்டாகின் -
றன. இ்தமன கட்டுபபடுத்துவ்தற்கு கிருமி 
நாசினிகள ்்தமவபபடுகின்றன. ்நாமய 
கட்டுபபடுத்தும் கிருமிநாசிகளின் பற்றாக் -
குமறயினாலும் ைரக்கறி உற்பத்தி தபருை -
ளவில் வீழச்சியமடகின்றது. 

இவவாறான பல்்வறு இன்னல்கமள 
கடநது வநது அ்தமன அறுவமட தசய்தால் 

அ்தற்கு நியாயைான விமைகள சநம்தயில் 
கிமடபபதில்மை. ்தற்்பாது நாட்டில் 
ஏற்பட்டுளள எரிதபாருள பற்றாக்குமற -
யினால் பாரியளவில் ைரக்கறி உற்பத்தியா -
ளர்கள பாதிக்கபபட்டுளளனர். தபாதுவாக 

நுவதரலியா ைாவட்ட விவசா -
யிகள ்தஙகளுமடய விமளச் -
சமை தவளி ைாவட்டஙகளுக்கு 
தகாண்டு தசல்ை முடியாதுளளது. 

நுவதரலியாவில் உற்பத்தி தசய -
யபபடுகின்ற ைரக்கறி வமகக்ள 
நாட்டின் அமனத்து ைாகாணஙக -
ளுக்கும் தகாண்டு தசல்ைபபடு -
கின்றன. த்தாடர்ச்சியாக பாராை -
ரிக்கபபட்டு வந்த ைரக்கறி தசடிகள 
தீடீதரன ஏற்படும் வானிமை 
ைாற்றத்தினால் முற்றாக அழிநது 
விடுகின்றன. மீண்டும் ஆரம்பத்தி -
லிருநது அ்தமன உற்பத்தி தசயய 

்வண்டுதைனில் அ்தற்கு ்ைலும் மூன்று 
ைா்தஙகள ்்தமவபபடுகின்றன. அ்தற்கான 
ைனி்த வளம், நிதி, உரம் ைற்றும் கிருமி -
நாசினி ்பான்றன மீண்டும் ்்தமவபபடு -
கின்றன. இ்தனால் தபருைளவு பணம் விர -
யைாகிறது. இவவாறான நிைமையினால் 
ைரக்கறி உற்பத்தியாளர்கள தபாருளா்தார 
ரீதியாக தபருைளவில் நட்டைமடகின் -
றனர்.  இது ்பாக, தபரும் ைனவுமளச் -

சலுக்கு ஆளாகின்றனர். பாரிய கடன் 
சுமையில் வீழகின்றனர். அதிலிருநது அவர் -
கள மீளவ்தற்கு வருட கணக்காகிறது. ைரக் -
கறி உற்பத்தியாளர்கமள ஊக்குவிக்க இந்த 
அரசாஙகமும் ்தவறிவிட்டது. விவசாய 
கடன் உ்தவிகள, ைரக்கறி உற்பத்தியாளர் -
கமள ஊக்குவிக்கும் நல்ை பை திட்டஙகள 
இந்த அரசாஙகத்திடம் இருபப்தாகத் த்தரி -

யவில்மை. ்தஙகளின் வீழச்சிக்கு இது்வ 
காரணம் என ைரக்கறி உற்பத்தியாளர்கள 
கவமை த்தரிவிக்கின்றனர்.

நுவதரலியா ைாவட்டத்தி்ை்ய அதிக -

ளவில் உருமளக்கிழஙகு ைற்றும் ஏமனய 
ைரக்கறி வமககள உற்பத்தி தசயயபப -
டுகின்றது. அ்தமன விற்பமன தசயது -
தகாளள முடியாைல் வியாபாரிகளும் 
ைரக்கறி உற்பத்தியாளர்களும் இம்  ைமழக் -
காைத்தில் திண்டாடுகின்றனர். 

நுவதரலியா வி்சட தபாருளா்தார ைத்திய 
நிமையத்தில் ஒரு வியாபாரி நாதளான் -
றுக்கு 3000 கி்ைா மு்தல் 5000 கி்ைா ைரக்-

கறி ைற்றும் 
உ ரு ம ள க் கி -

ழஙகு விற்பமன 
தசயது வந்த நிமையில் 

்தற்்பாது 100 கி்ைா ைரக்-
கறிகமளக்கூட விற்பமன தசயய 

முடியா்த நிமை ஏற்பட்டுளள்தாக ைரக்கறி 
வியாபாரிகள கூறுகின்றனர். இ்தனால் ைரக் -
கறி விமையிலும் ைாற்றஙகள ஏற்படைாம். 

உ்தாரணைாக,  உருமளக்கிழஙகு, 
்பாஞ்சி, கரட், லீக்ஸ், முளளஙகி, ்காவா 
ஆகியவற்றின் விமைகள சடுதியாக அதி-
கரிக்கைாம். எதிர்காைத்தில் இந்த ைரக்கறி -
களுக்கு ்தட்டுபபாடு ஏற்படைாம். சீரற்ற 
வானிமை காரணைாக ைரக்கறி உற்பத்தியா -

ளர்கள தபருைளவில் பாதிக்கபபட்டுளள-
னர். அத்்்தாடு ைரக்கறி ்்தாட்டஙகளிலும் 
ைரக்கறி வியாபாரிகளிடம் த்தாழில்புரியும் 
த்தாழிைாளர்களும் த்தாழில் இல்ைாைல் 
கஷடபபடுகின்றனர். 

என்வ தபரிதும் பாதிக்கபபட்டுளள 
ைரக்கறி உற்பத்தியாளர்கமளயும் விவசாயி -
கமளயும் பாதுகாபப்தற்கு இந்த அரசாஙகம் 
உரிய நடவடிக்மக எடுக்க ்வண்டும். அது -
ைட்டுைல்ைாைல் ைரக்கறி உற்பத்திமய ஊக் -
கவிக்கக்கூடிய நல்ை பை திட்டஙகமள உரு -
வாக்கி அ்தனூடாக ைரக்கறி உற்பத்திமய 
ஊக்குவிக்க ்வண்டும்.

த்தாடர் ைமழக்காைத்தில் புதறாய -
ைர் ்காழிகளுக்கு ்நாயகள ஏற்படும் 
வாயபபு அதிகம் என்றும் அமவ ்நாய 
கண்டு இறநது விடுவ்தாகவும் ்காழி 
வளர்பபில் ஈடுபட்டுள்ளார் கவமைபப -
டுகின்றனர். 

தபாதுவாக்வ நாட்டுக் ்காழிகள 
ைமழக் காைத்தில் முட்மடயிடுவ -
ம்தக் குமறத்துக் தகாளளுைாம். இ்்த 
சையம் ைமையகப பகுதிகளில் ்சாளம் 
கிமடபபது கஷடம். ஒரு கி்ைா 80,  90 
ரூபாவாக இருந்த ்சாளம் இப்பாது 
360,  390 ரூபாவுக்்க கிமடக்கிறது. 
அ்்த்பாை 130 ரூபாவுக்கு விற்பமன -
யான கி்ைா ்காழி உணவு 390க்கு விற்ப -
மனயாகிறது. பண்மணத் த்தாழிலுக்கும் 
கஷடத்துக்கு ்ைல் கஷடம் என்கிறார்கள 
்காழி வளர்பபில் ஈடுபட்டுள்ளார். 

தேசிய அரசியல் தநருக்கடிக்கு உள -
ளாகும் ்பாத்தல்ைாம் ைமையக 
அரசியலும் அல்ைாடுவது வழ -

மையாகிவிட்டது. அது குறித்்த்தான ஓர் 
அைசல் இது.

ைமையக கட்சிகள ்தாம் பஙகாளியாகும் 
கட்சிகளுக்கு கமடசி வமர விசுவாசைாக்வ 
நடபபதில் தபயர் தபற்றமவ. எந்த ைக்களின் 
தபயரால் ஆட்சிபீடத்தில் அைர வாயபபுக் 
கிட்டுகின்ற்்தா அந்த ைக்கள பாதிபபமடந -
்தாலும் பரவாயில்மை, ஒட்டிய கட்சியுடன் 
உறமவ தவட்டி விட எந்ததவாரு ைமையக 
்தமைவரும் துணிந்த்்த இல்மை. இ்தன் 
காரணைாக்வ ்்தசிய கட்சிகளின் ்்தர்்தல் 
விஞ்ஞாபனஙகளில் (ைட்டும்) ைமையக 
ைக்களின் வாழவியல் ்ைம்பாட்டுக்கான 
வாக்குறுதிகள வழஙகபபடுவது குறிபபி -
டத்்தக்கது. இ்்த்நரம் ைமையகம் ஒன்றும் 
சில்ைமற வாக்குகமளக் தகாண்ட பிர்்தச -
ைல்ை. கணிசைான வாக்குகமளக் தகாண்ட 
அரசியல் ்தளம் இங்க உளளது. 

ஆனால் கட்சி அரசியலுக்காக அம்தக் 
கூறு்பாட்டுக் குளிர்காயும் சந்தர்பபவா்த 
அரசியல் இம்ைக்களது சக்திமய ைழுங -
கடிபபது என்ன்வா ைறு்தலிக்கபபட 
முடியா்த உண்மை. ஆளும் ்தரப்பாடு 
ைல்லுக்கு நின்று எ்தமனயாவது சாதிக்க 
முடியாது என்பது தவளளிமட ைமை. 
இம்த சாட்டாக மவத்துக் தகாண்டு ்தைக்கு 
யார் சா்தக்ைா அவர் பக்கம் சாயவ்்த 
்தமைமைகளின் அரசியல் நாகரிகைாக 
காணபபடுகின்றது.

நாடு இன்னும் அரசியல் தநருக்கடியில் 
இருநது தகாஞ்ச்ைனும் விடுபடவில்மை. 
அரசியல் ்தளம்பல் நிமை நாட்டு ைக்களின் 

இயல்பு வாழக்மகமய புரட்டிப ்பாட்டுள -
ளது. எரிவாயுக்கும் அத்தியாவசிய ்்தமவ -
களுக்குைான வரிமச இன்னும் அபபடி்ய -
்தான் உளளது. இத்்தமனக்கும் காரணம் 
முமறயற்ற தபாருளா்தார முகாமைத்து -
வம் என்பது முழுநா்ட அறியும். அநநியச் 
தசைாவணி வர வாயபபில்ைா்த்தால் சவா -
லுக்கு ்ைல் சவால். இம்த எழுதும்்பாது 
சர்வ்்தச நாணய நிதியம் (IMF) நிபந்த -
மனக்கு ்ைல் நிபந்தமனகமளப ்பாட்டு 
வருகின்றது. உைக வஙகி 'உளநாட்டில் 
அரசியல் ஸ்திரம் ஏற்படும்வமர உ்தவி 
தசயய வழியில்மை" என்று மகமய உ்தறிக் 
தகாண்டுளளது. அதைரிக்கா்வா புதுபபுது 
வியாக்கியானஙகமளச் தசால்லிக்தகாண்டு 
காைம் கடத்துகிறது. 

இ்்த சையம் ்தற்்பாதுளள வரிமச 
நிமைமய முடிவுக்குக் தகாண்டு வநது -

விட்டால் நாடு இயல்பு வாழக்மகக்கு 
திரும்பி விடும் என்று கத்துக்குட்டி அரசி -
யல் கணக்கு ்பாடும் அரசியல்வாதிகளும் 
இருக்கின்றார்கள. 

உண்மையில் இயல்பு வாழக்மக என்றால் 
என்ன? சராசரி ைனி்தன் ஒருவன் ்தனக்கு 

்்தமவயானம்த ்்தமவக்்கற்ப தபற்றுக் -
தகாண்டு சு்தநதிரைாக வாழக்மகமய அநுப -
விக்கும் ஒரு சூழல். ஆனால் இந்த இயல்பு 
வாழக்மகக்கான சுமுகைான சூழநிமை 
தபருந்்தாட்டச் சமூகத்துக்கு அன்றும் 
இருந்தது இல்மை. இன்றும் இல்மை. 
சுருஙகக்கூறின் அத்தியாவசிய ்்தமவகள 
கூட முழுமையாக உளவாஙகபபடா்த ஒரு 

கட்டமைபபுக்குள காைம் ்பாயக் தகாண் -
டிருக்கின்றது. வீடமைபபுத் திட்டம், 
சுகா்தார ்ைம்பாடு, காணி உரிைம் ்பான்ற 
பை அம்சஙகள ்்தசிய தபாது ்வமைத்திட் -
டத்தில் உளளடக்கபபடா்த்தால் தகஞ்சிக் 
கூத்்தாடி கூபபாடு ்பாட ்வண்டிய 
நிமைமை. இவவாறான புறக்கணிபபுகள 
சராசரி இைஙமகப பிரமைதயாருவரின் 
இயல்பு வாழக்மக அமடயாளஙகளில் 
இருநது தபருந்்தாட்ட சமூகத்ம்த ்வறு 
பிரித்து மவக்கின்றது.

இத்்தமனக்கும் இமடயில் ்்தசிய அரசிய -
லில் ்தாமும் பஙகாளிகள என்னும் ைகுடம் 
சூடல். பிநதிய ைமையக அரசியல் ்தளத் -
தில் இன்று இந்த ைகுடத்ம்தச் சூடிக்தகாள -
ளப பைர் பிரயத்்தனபபடும் காட்சிகமளக் 
காணமுடிகின்றமை ்தான் எைது இந்த 
பதிவுக்கான பின்புைம். ைமையகத் ்தமை -
மைகள அமைச்சுப ப்தவிக்காக அல்ைாடு -
கிறார்க்ள என்று சிஙகள நண்பர் ஒருவர் 
்கட்டார்.

ஜீவன் த்தாண்டைான் இ்தற்கான முஸ்தீ -
புகமள ஏற்கன்வ ஆரம்பித்து விட்டார். 
இவரின் சகா ரா்ைஸ்வரன் ஜீவமன விட 
இதில் தீவிரம் காட்டுபவராக இருக்கிறார். 
அவர் ைஹிந்த ராைபக்ஷ்வாடு தநருக்க -
ைான த்தாடர்பிமனப ்பண விரும்பியவர். 
்தற்்பாம்தய ைனாதிபதி்யாடு மக ்கார்க் -
கும் முயற்சியில் இ.த்தா.கா. ஈடுபாடு 
தகாண்டுளளது. 

இ்்த்வமள ை்னா க்ணசனும் 
்கா்தாவில் குதிக்கத் ்தயாராகி விட்டார். 
(சிை ்வமள இம்த வாசிக்கும்்பாது அவர் 
ை்னார்தம் ஈ்டறியிருந்தாலும் ஆச்சர்யப -
படுவ்தற்கு இல்மை) இ்தற்காக முன்னுக் -

குப பின் முரணாக கருத்துக்கமள ஊடக சந -
திபபில் தகாட்டித் தீர்க்கின்றார். சர்வகட்சி 
ஆட்சி என்ற ்காரிக்மக நீட்சிப தபற்றி -
ருக்கும் சூழநிமையில் ை்னா க்ணசன் 
ைனாதிபதி்யாடு மக்கார்க்கும் பட்சத் -
தில் அவர் ்தமைமை ஏற்கும் ்தமிழ முற் -
்பாக்குக் கூட்டணியின் நிமைபபாடு 
என்னவாயிருக்கும் என்னும் ்களவி 
எழுவ்தற்கு முன்்ப அ்தன் ்தமைவர்க -
ளில் ஒருவாரன பழனி திகாம்பரம் சர்வ -
கட்சி அரசாஙகத்தில் பங்கற்கத் ்தயார். 
ஆனால் கூட்டணியாக ைட்டு்ை என்று 
கூறியிருக்கின்றார். 

ஐக்கிய ைக்கள சக்தி ்தற்்பாம்தய 
சூழலில் சர்வகட்சி ஆட்சி என்ற தபாறிக் -
குள சிக்கிக்தகாளளத் ்தயாரில்மை என்பது 
தவளிபபமட. 

சரி, ைமையக ்தமைமைகள சர்வகட்சி 
ஆட்சியில் பங்கற்பதும்  ஏற்கா்ததும் அவர் -
களின் மககளில். ஆனால் தபருந்்தாட்ட 
ைக்களின் எதிர்பார்பபு இதுவல்ை. முழுமை-
யான சம்பள உயர்வு, விமைவாசி உயர்வுக் -
கான இடர்காை, இமடக்காை நிவாரணம், 
்வமைவாயபபு, ்தமடபபட்டுப ்பாயிருக் -
கும் வீடமைபபுத் திட்டம் உளளிட்ட அபி -
விருத்திப பணிகள, ்தரிசு காணி விநி்யாகம் 
சம்பந்தைான முன்னுரிமை என்று பை அத்தி -
யாவசியஙகள. 

இதுவமர ்பரம் ்பசைால் தபரி்தாக 
எதுவும் சாதித்்தபபாடில்மை. என்வ ்பச் -
சுவார்த்ம்த என்பத்தல்ைாம் பம்ைாத்து 
என்கிறார்கள ைக்கள. நாட்மடப தபாருளா -
்தார தநருக்கடியிலிருநது மீட்தடடுக்க்வ 
கூட்டு என்றால் அம்த அபபடி்ய நம்பிவிட 
தபருந்்தாட்ட ைக்கள ்தயாரில்மை. 

காயகறி விலை 
விற்பலை விணலணை 

முட்டைாம் என்கிறாரகள் 
விவசாயிகள்

கடும் மழையால் நுவரெலிய 
மெககறி உற்பத்தி ்பாதிப்பு

சர்வகட்சி அரசாஙகத்தில் கட்சிகள் மலையக 
சமூகத்தின் பிரச்சிலைகலை கண்டுககாள்ளுமா?

தைவாககலை

பி. கேதீஸ் ...?

பன். பாலா ...?

இயல்பு வாழ்க்கை்ககைான சுமுகைமான சூழநி்ை 
பெருந்தாட்ட சமூகைத்து்ககு அன்றும் இருநதது இல்்ை. 
இன்றும் இல்்ை. சுருஙகை்ககூறின் அத்தியாவசிய ்த்வகைள் 
கூ்ட முழு்மயாகை உள்வாஙகைபெ்டாத ஒரு கைட்ட்மபபு்ககுள் 
கைாைம் ்ொய்்க பகைாண்டிரு்ககின்்றது. வீ்ட்மபபுத் திட்டம், 
சுகைாதார ்மம்ொடு, கைாணி உரிமம் ்ொன்்ற ெை அம்சஙகைள் 
்தசிய பொது ்வ்ைத்திட்டத்தில் உள்்ள்ட்ககைபெ்டாததால் 
பகைஞ்சி்க கூத்தாடி கூபொடு ்ொ்ட ்வண்டிய நி்ை்ம



இ லங்கை்ை உலுக்கி எடுத்த அந்த ஹரத்ததால் 
1953 ஓகைஸ்ட் 12ம் திகைதி ந்ைபெற்றது. ஒரே 
தினததில் வைக்கு, கிழக்கு, ப்தன், மததிை, 

ஊவதா, சபேகைமுவ ஆகிை மதாகைதாணஙகைளில் பவறறிகைேமதாகை 
ஹரத்ததால் ந்ைபெற்றது. பகைதாழும்பு அபெடிரை ஸ்்தம்-
பிததுப ரெதானது. மதாட்டு வண்டில்கைதாேரகைளும் அபெரன 
முருகைதா என வீட்டில் இருநது விட்ைனர. ்தனிைதார ெஸ் 
கைம்ெனிகைள் கை்தவுகை்ை இழுதது மூடின. டிேதாம் வண்டி-
கைள் இைஙகைவில்்ல. ேயில்கைள் ஓைவில்்ல. பகைதாழும்-
பின் ெல இைஙகைளில் ெதா்்தக்கு குறுக்ரகை மேஙகைள் 
பவட்டிச் சதாயக்கைபெட்ைன. சில இைஙகைளில் ்தண்ைவதா-
ைஙகைள் அகைற்றபெட்டிருந்தன. அக் கைதாலததில் ்தனிைதார 
வதாகைனஙகைள் மறறும் பலதாரிகைள் கு்்றவு. ்ததாக்கி ரச்தம் 
வி்ைவிதது விடுவதாரகைரைதா என்்ற அச்சததில் அ்வயும் 

வதா்லச் சுருட்டிக் பகைதாண்ைன. ரெதாேதாட்ைக்கைதாேரகைள் 
வீதிகைளில் ஆஙகைதாஙரகை கூட்ைமதாகைக் கைதாணபெட்ை்ததால் 
கை்ைகைள், அேசு கைட்ைைஙகைள் அ்னததும் இழுதது 
மூைபெட்ை்ததால் நதாரை பவறிச்ரசதாடிப ரெதானது. 
தி்றக்கைபெட்டிருந்த கை்ைகைளும் ெலதாதகைதாேமதாகை மூைப -
ெட்ைன. பமதாத்தததில் முழு நதாடுரம ஸ்்தம்பிததுப 
ரெதானது.

அன்்்றை பிே்தமே ைட்லி ரசனநதாைக்கைவும் அவேது 
மதியூகியும் நிதிை்மச்சருமதான ரே.ஆர.ேைவர்தனவும் 
இைதுசதாரிகைைதால் இலங்கை மக்கை்ைத ்தம் வசபெடுத-
திவிை முடியும் என்ெ்்த பகைதாஞசமும் எதிரெதாரததிருக் -
கைவில்்ல. ர்தர்தலில் பவறறி பெறுவ்தறகைதாகை பெதாய 
வதாக்குறுதிகை்ை வழஙகுவதும் பின்னர அ்தறகு மதா்றதான-
வற்்ற பசயவதும் இலங்கை அேசிைலில் வழ்மரை. 
எழுெதுகைளில் ெ்தவிக்கு வருவ்தறகைதாகை ஸ்ரீமதாரவதா ெண்-
ைதாேநதாைக்கை அளித்த வதாக்குறுதிகைளில் ஒன்று கு்்றந்த 
வி்லயில் அரிசி பகைதாண்டுவநது ்தருரவதாம் என்ெ-
்ததாகும். இேண்டு பகைதாதது அரிசி்ை இலவசமதாகைத 
்தருரவதாம் என்்றதார. அபரெதாது உலகில் அரிசி வி்ைச்-
சல் கு்்றவு. வி்ல அதிகைம். அதிகை வி்லக்கும் அரிசி 
இ்றக்குமதி பசயை முடிைதாது என்ெர்த உண்்ம நி்ல. 
எதிரத்தேபபினர, பகைதாண்டுவநது ்தருவ்தறகு எஙரகை 
அரிசி? என்று எதிரக்ரகைள்வி எழுபபினர. ஸ்ரீமதாரவதா 
்தைேரவ இல்்ல.

“நதான் பசதான்னதால் பசதான்னது ்ததான்! சநதிேனில் இருந -
்ததாவது அரிசி பகைதாண்டுவநது ்தருரவன்” என்்றதார ஒரே 
ரெதாைதாகை! ர்தர்தல் ெேபபு்ேயின் ரெதாது அக்ரகைதாஷம் 
ஒரு ெதாைலதாகைரவ மதாறிபரெதானது. சீனி இல்லதாமல் 
ர்தனீர அருநதுரவதாம், சநதிேனில் இருந்ததாவது அரிசி 
பகைதாண்டு வருரவதாம் என கூட்ைததுக்குக் கூட்ைம் 
ரகைதாஷம் ரெதாை, கைேரகைதாஷமும் விசிலும் வதா்னப பிைந-
்தது! 1970 ர்தர்தலில் ைட்லியின் ஐ.ர்த.கை. ெைஙகைேத 
ர்ததால்வி்ைத ்தழுவ, ஸ்ரீமதாரவதாவின் கூட்ைணி அதிரி 
புதிரி பவறறிபெறறு ஆட்சியில் அமரந்தது. அவேது 
ஆட்சியில்்ததான் பின்னர அரிசி, மதா ெஞசமும் உணவுப 
பெதாருட்கைளுக்கு ்தட்டுபெதாடும் ஏறெட்ைது! 

ஸ்ரீமதாவிைமிருந்த ஆட்சி்ைக் ்கைபெறறுவ்தறகைதாகை 
1977 ர்தர்தலின் ரெதாது ஐ.ர்த.கை.வின் ரே.ஆர.ேைவர-
்தன, எட்டு இ்றதாத்தல் ்ததானிை வ்கைகை்ைத ்தருரவன் 
எனத ர்தர்தல் வதாக்குறுதி்ைத ்தந்ததார. அரிசிக்கும் 
மதாவுக்கும் அல்லதாடிக் பகைதாண்டிருந்த இலங்கைக் குடி -
மக்கைள் ெஞசம் ரெதாக்கை வந்த ்தம்பிேதாரன! என அவர 
ெக்கைம் ரசரநது பகைதாண்டு அதர்தர்தலில் ஐ.ர்த.கை.வுக்கு 
வேலதாறு கைதாணதா்த பவறறி்ைத ்தநது ஆட்சிபீைததில் 
அமே ்வத்ததாரகைள். கூைரவ ்தமிழர பிேச்சி்ன்ைத 
தீரபெ்தறகைதாகை வட்ைரம்ச மதாநதாடு ஒன்்்ற ஏறெதாடு 
பசயரவன் என்்ற வதாக்குறுதி்ையும் ்தந்ததார ரே.ஆர.

ெ்தவிக்கு வந்ததும் ரே.ஆர. அேசு இேண்்ையும் பசய -
ைவில்்ல! வட்ைரம்ச மதாநதாட்்ைக் கூட்டி ்தமிழர 
பிேச்சி்னக்கு தீரவு கைண்டிருக்கை முடியும். ெதிலதாகை வைக்-

கின் தீவிேவதா்தத்்த முறறிலுமதாகை ஒழிததுக் கைட்டுவ-
்தறபகைன விரசை இேதாணுவ அதிகைதாரி புல் வீேதுஙகை்வ 
ைதாழபெதாணததுக்கு அனுபபி ்வதது, அவருக்கு ஆறு -
மதா்தகைதால அவகைதாசத்்த ்தந்ததார. வீேதுஙகை ரெதாய வந்த்தன் 
பின்னர முன்ன்ேவிை தீவிேவதா்தம் வைக்கில் வைேரவ 
பசய்தது. ஆறு இ்றதாத்தல் ்ததானிைம்  எஙரகை என்று எதிரத-

்தேபபினர ரகைட்ைரெதாது, நதாட்்ை தி்றந்த பெதாருைதா்ததா-
ேததுக்கு தி்றநதுவிட்டு விட்ரைன். ைதார ரவண்டுமதானதா-
லும் கை்ைகைளில் ்தமக்கு ரவண்டிைவற்்ற வதாஙகிக் 
பகைதாள்ைலதாம் என்று கூறிவிட்ைதார ரே.ஆர! அரிசி, ்ததானி-
ைஙகைள் கு்்றந்த வி்லயில் கி்ைக்கும் என்்ற மக்கைளின் 
நீண்ைகைதால எதிரெதாரபபுக்கு ரவட்டு ்வத்த்தன்மூலம் 
ரே.ஆர. அரிசி அேசிைலுக்கு ஒரு முறறுபபுள்ளி்ை 
்வத்ததார என்ெது உண்்மரை.

அர்தரெதால வறு்மக் ரகைதாட்டுக்கு கீழுள்ைவரகை்ைத 
்தவிே ஏ்னரைதாருக்கைதான அேசி ெஙகீட்டு புத்தகைம் மறறும் 
குடும்ெ அட்்ைகை்ை ரே.ஆர. ெறிததுக் பகைதாண்ைதார. 
இனதாமதாகை எ்்தயும் ்தே மதாட்ரைதாம். உ்ழக்கைவும் அ்தற -
கைதான ஊதிைம் பெ்றவும் வதாயபபுகை்ை உருவதாக்கித 
்தருரவதாம் என்ெது ரே.ஆரின் பகைதாள்்கைைதாகை இருந்தது. 
1952 ஹரத்ததால் பவறறி்ை சகிததுக் பகைதாள்ை முடிைதா்த-
வேதாகை, அடிெட்ை புலிைதாகை கைதாததிருந்த ரே.ஆர. அரிசி 
அேசிை்ல முடிவுக்குக் பகைதாண்டு வந்த்்த வேரவறகைத-
்தக்கை்ததாகைரவ மக்கைளும் ெதாரத்ததாரகைள். 

1953 ஹரத்ததால் ைட்லி ரசனநதாைக்கைதா்வ பவகுவதா-
கைரவ ெதாதிதது விட்ைது. சில மதா்தஙகைளுக்கு முன்னர 
்தமது கைட்சிக்கு பகைௌேவமதான பவறறி்ைத ்தந்த அர்த 
மக்கைள் ்தனது அேசுக்கு எதிேதாகை இவவைவு ஆரவச-
மதாகை இ்றஙகுவதாரகைள் என்ெ்்த அவேதால் நம்ெ முடிை-
வில்்ல. அலரி மதாளி்கையில் ்ததான் ைட்லி ரசனநதாைக்கை 
வதாசம் பசய்ததார. அன்்்றை அலரி மதாளி்கைக்கும் கைதாலி 
வீதிக்கும் இ்ைரை ஒரு அ்ேச்சுவர இருக்கும். எட்டிப 

ெதாரத்ததால் அலரி மதாளி்கை வதாச்லப ெதாரக்கைலதாம். 
பெதாதுவதாகைரவ ஆள்அேவமறறிருக்கும். கைதாவலுக்கு சில 
பெதாலிசதார. இன்றிருக்கும் பிேமதாண்ைமதான கைட்ைைங-
கைள் அன்றில்்ல.

பிே்தமர ைட்லி ரசனநதாைக்கை ப்ததாைரநதும் அலரி மதாளி-
்கையில் வசிபெது நல்ல்தல்ல என அவருக்கு பசதால்லப-

ெட்ைது. அஙகு அேச உைர மதாநதாடுகைள் நைத்தபெடுவது 
ெதாதுகைதாபெதான்தல்ல என்று அறிவுறுத்தபெட்ை்ததால் அன்று 
பகைதாழும்பு து்்றமுகைததில் நஙகூைமிட்டிருந்த எச்.எம்.
எஸ். நியுெவுன்ட்லதான்ட் என்்ற ரெதாரக் கைபெலில் அ்மச்-
சே்வ மதாநதாடு ந்ைபெற்றது. நதாடு அச்சமைததில் பசை-
லிழநது கிைந்தது. நதாபைஙகும் லட்சக்கைணக்கைதாரனதார 
வீதிகைளில் இ்றஙகியிருந்த்ததால் பெதாலிசதாருக்கும் ஆரப-
ெதாட்ைக்கைதாேரகைளுக்கும் இ்ைரை ஆஙகைதாஙரகை ரமதா்தல்-
கைள் இைம் பெறறிருந்தன. அடுத்த்ததாகை என்ன நைக்கும் 
என்ெது ப்தரிைதா்த நி்ல. முக்கிை அேசு அலுவலகைஙகைள், 
து்்றமுகைம், இேதமலதா்ன விமதான நி்லைம் என்ென-
வறறுக்கு ெதாதுகைதாபபு வழஙகுவதில் பிேச்சி்ன எழுநதி-
ருந்தது. எதிரக்கைட்சிகைள் ஒரு நதாள் ஹத்ததாலுக்கு அ்ழபபு 
விடுததிருந்தரெதாதும் மக்கைளின் ஆரவசத்்தப ெதாரக்-
கும்ரெதாது இது எத்த்ன நதாள் நீடிக்கும் என்ெது ப்தரிைதா்த 
நி்ல ஏறெட்டிருந்த்ததால் அேசு அேண்டு ரெதாயிருந்தது.

அன்்்றை தினம் ப்ததாைரச்சிைதாகை ெல முக்கிை மதாநதாடு-
கைள் அக்கைபெலில் ந்ைபெற்றன. பெதாலிஸ் அதிகைதாரிகைள், 
முபெ்ைத ்தைெதிகைள் இந்த ஆரலதாச்ன மதாநதாடுகை-
ளுக்கு அ்ழக்கைபெட்ைனர. அன்று ர்தசதாதிெதிைதாகை விைங-
கிைவர ரசர ஒலிவர குணதிலக்கை. பிே்தமரின் ஆரலதாசகைேதா-
கைவும் அவர பசைல்ெட்டு வந்ததார.

அச்சமைததில் மனம் ரெ்தலிததுப ரெதாயிருந்த ைட்லி 
ரசனநதாைக்கை உைல் ெதாதிபபுறறு ரநதாயுற்றதார. உண்்மைதா-
கைரவ நல்ல மனி்தேதான ைட்லிைதால் இந்த ஹரத்ததா்லத 
்ததாஙகிக் பகைதாள்ைவும் முடிைவில்்ல. இதில் இருநது 
எபெடி மீள்வது என்ெ்்தயும் அவர அறிநதிருக்கைவில்்ல. 
எனரவ நதாட்டின் ெதாதுகைதாபபு ஏறெதாடுகை்ை துரி்த கைதியில் 
ரமறபகைதாள்வ்தறகைதாகை ெதாதுகைதாபபு அ்மச்சு ரசர ஒலிவர 
குணதிலக்கைவிைம் ் கைைளிக்கைபெைைது. அவர அவசேகைதால 
சட்ைத்்தப பி்றபபிதது பெதாலிசதாருக்கு உ்தவும் வ்கையில் 
இேதாணுவத்்த ரச்வக்கு அ்ழத்ததார. ஒலிவர குணதி-
லக்கை அன்்்றை இேதாணி மதாளி்கையில் இருநது அவசே-
கைதால நைவடிக்்கைகை்ை ரமறபகைதாண்ைதார.

ஒலிவர குணதிலக்கை ஒரு ெனஙகைதாட்டு நரி. பிரிட்டிஷ் 
விசுவதாசி. சில ஆண்டுகைளுக்கு முன்னர சு்தநதிேம் பெற்ற 
இலங்கை்ை மதாரக்சிஸ்டுகைளின் ்கையில் பகைதாடுபெ்ததா? 
என்று ஆததிேபெட்ை அவர ஆரபெதாட்ைக்கைதாேரகை்ை 
ஒடுக்கை எல்லதா முைறசிகை்ையும் ரமறபகைதாண்ைதார. இம் 
ரமதா்தல்கைளில் ெதது ஆரபெதாட்ைக்கைதாேரகைள் உயிரிழந்த-
னர. 13ம் திகைதி அதிகைதா்ல அைவில் ஹரத்ததாலின் வீச்சு 
பெரும்ெதாலும் ஓயநதிருந்தது. ்தமது இைதுசதாரி ்த்ல-
வரகைள் ரகைட்டுக் பகைதாண்ைதால் மட்டுரம ஹரத்ததா்லக் 
்கைவிடுரவதாம் என அவரகைள் ப்தரிவிதது வந்த்ததாகைவும் 
13ம் திகைதி நண்ெகைல் அைவில் ஹரத்ததால் முற்றதாகை விலக்-
கிக் பகைதாள்ைபெட்ை்ததாகைவும் ெததிரி்கைகைளில் பசயதிகைள் 
பவளிைதாகி இருந்தன.

பிே்தமர ைட்லி ரசனநதாைக்கை ரநதாயுறறு ஆஸ்ெததிரியில் 
ரசரக்கைபெட்ை்ததால் புதிை பிே்தமர நதாட்டுக்குத ர்த்வப-
ெட்ைதார. ைட்லி ்தன் ெ்தவி்ை இேதாஜிநதாமதா பசய்ததார. உை-
னடிைதாகை ஐ.ர்த.கை. உைரமட்ைம் கூடி ரகைணல் ரசர. ரேதான் 
பகைதாத்தலதாவ்ல்ை புதிை பிே்தமேதாகை நிைமனம் பசய்தது. 
பகைதாத்தலதாவ்ல அரிசி வி்ல உைர்வ கு்்றபெ்ததாகை 
அறிவித்தல் விடுத்ததார.

இலங்கையின் அரிசி அேசிைல் ஒரு பிே்தம்ே இேதாஜி-
நதாமதா பசயை ்வத்தது! ஆசிை நதாடுகைளில், குறிபெதாகை 
பிரிட்டிஷ் சதாம்ேதாஜைததில் இருநது விடு்த்ல பெறும் 
நதாடுகைளில் கைம்யூனிஸ்டுகைள் ் கை ஓஙகுவ்ததாகைவும் உண்வ 
ஒரு ஆயு்தமதாகை கைம்யூனிஸ்டுகைள் ெைன்ெடுததுவ்ததாகைவும் 
ரமறகுலகைம் நம்புவ்தறகு இந்த ஹரத்ததால் வழி வகுத-
்தது. எனரவ இந்த்கைை அெதாைம் பகைதாண்ை நதாடுகை்ை 
்கைவிட்டுவிைக்கூைதாது என அபமரிக்கைதாவும் ரமறகுல-
கும் கைருதின.

 
 (ப்ததாைரும்)

நா ட்டின் பெதாருைதா்ததாே பநருக் -
கைடி வேவேக் கூடுரம ்தவிே, 
இபரெதா்்தக்குத தீேதாது 

என்ெது மிகைத ப்தளிவதாகியுள்ைது. இது 
ஒரு பெருநதுைே நி்லரை. ஆனதால் இந்த 
பநருக்கைடி்ைத தீரக்கை முடியும். தீரக்கை 
முடியும் என்று பசதால்வ்்த விைத தீரக்கைரவ 
ரவண்டும். அபரெதாது்ததான் ெல பிேச்சி்ன-
கைள் கு்்றயும். இல்்லபைன்்றதால் பிேச்சி-
்னகைள் பெருகும். நதாடு ரமலும் ரமலும் 
பநருக்கைடிக்குள் சிக்குண்டு அநநிை சக்திகை -
ளின் ் கைகைளில் சிக்கி, கைதாலில் மிதிெடும். இது 
ஒரு அெதாை எச்சரிக்்கைரை.   

மு்தலில் பெதாருைதா்ததாே பநருக்கைடி கூடுரம 
்தவிே, இபரெதா்்தக்குத தீேதாது என்ெ்தறகைதான 
கைதாேணஙகைள் என்னபவன்று ெதாரக்கைலதாம்.   

1. இன்னும் பெதாருைதா்ததாே பநருக்கைடியின் 
தீவிேத ்தன்்ம்ைக் குறித்த உணரவு அே -
சதாஙகைததுக்கும் ஏறெைவில்்ல. ெதாேதாளுமன் -
்றததில் பிேதிநிதிததுவம் பசயயும் கைட்சிகைள், 
்த்ல்மகைளுக்கும் ஏறெைவில்்ல. இ்த -
னதால்்ததான் இ்வ ்மைபபிேச்சி்ன்ைப 
ெறறி (பெதாருைதா்ததாே பநருக்கைடி்ைப ெறறி) 
சிநதிக்கைதாமல் ்தமக்கி்ையிலதான அதிகைதாேப 
ரெதாட்டியில், அ்தறகைதான ்தநதிேஙகைளில் ஈடு-
ெடுகின்்றன. இர்தரவ்ை மக்கைளுக்கும் 
இ்்தப ெறறிச் சரிைதாகைப புரிைவில்்ல. 
அ்்தச் பசயை ரவண்டிை ஊைகைஙகைள், புததி -
ஜீவிகைள் ரெதான்்ற ்தேபபினரும் அ்்தபெறறிப 
பெதாருட்ெடுத்ததார்த ஏரனதா ்ததாரனதா என்று 
இருக்கின்்றனர.  

2. இனபபிேச்சி்ன உள்ளிட்ை எந்தத 
ர்தசிைப பிேச்சி்னக்கும் தீர்வக் 
கைதாணதாமல் அவற்்றப ெறறிப ரெசிப 
ரெசிரை கைதாலத்்தக் கைைததிை்்தபரெதால 
இந்தப பிேச்சி்ன்ையும் ரெசிக் கைைததி 
விைலதாம். ஒருவ்ே ஒருவர குற்றம் சதாட்டித 
்தபபி விைலதாம் என்ர்ற ெலரும் கைருகி்றதார-
கைள். இது்ததான் நைநது பகைதாண்டுமிருக்கி -
்றது. முன்்ன்ை ெழக்கைர்ததாசததிலிருநது 
விைெை முடிைதாமல், விடுெை விரும்ெதாமல்-
்ததான் எல்ரலதாரும் உள்ைனர.   

3. ஆனதால், இந்தப பிேச்சி்ன அவவதா-
்றதான்தல்ல. இது ெசி, பிணி என ஒவபவதாரு -
வரின் உைரலதாடும் உயிரேதாடும் சம்மந்தப-
ெட்ைது. ரமலும் கைல்வி, மருததுவம் என்று 
வதாழக்்கையின் அடிபெ்ைகைளில் ரநேடிைதா -
கைரவ ்ததாக்கைத்்த உண்ைதாக்குவது. நிகைழகைதா-
லம், எதிரகைதாலம் என இேண்டிலும் உச்சப 
ெதாதிப்ெ ஏறெடுததுவது. மட்டுமல்ல, 
நதாரை இைஙகை முடிைதா்த நி்ல்ை உருவதாக் -
கைக் கூடிைது.   

4. அேசிைல் உறுதிபெதாடு இல்லதா்த நி்ல 
இருக்கும் வ்ேயில் எந்தவி்தமதான பெதாரு-
ைதா்ததாேத திட்ைஙகை்ையும் ரமறபகைதாள்ை 
முடிைதாது. ஏபனன்்றதால் நதாட்டில் குழபெஙகை-
ளும் ஸ்திேமற்ற நி்ல்மயுரம நீடிக்கும். எத-
்த்கைை பகைதாள்்கைகை்ையும் திட்ைஙகை்ையும் 
உருவதாக்கை முடிைதாது. இ்தனதால்்ததான் அேசிைல் 
உறுதிபெதாடு அவசிைம். இல்்லபைன்்றதால் 
பெதாருைதா்ததாே ரீதிைதான உ்தவிகை்ைச் பசயை 
முடிைதாது என்று உலகை வஙகி, சரவர்தச 
நதாணை நிதிைம் ரெதான்்ற்வ பவளிபெ்ை-
ைதாகைரவ பசதால்கின்்றன. இர்த நி்லபெதாட்-
்ைரை அபமரிக்கைதா, ரேரமனி, பிரிட்ைன், 
அவுஸ்திரேலிைதா, ைபெதான் ரெதான்்ற உ்தவும் 
நதாடுகைளும் பகைதாண்டுள்ைன.   

5. பெதாருைதா்ததாே பநருக்கைடி நதாட்-
டுக்கும் மக்கைளுக்கும் எத்த்கைை 
ெதாதிப்ெ ஏறெடுததும்? ஆகைரவ 
அதிலிருநது மீள்வது எபெடி? 
இ்தறகு அேசின் பெதாறுபபென்ன? 
மக்கைளின் கைை்மகைள் என்ன? 
உண்்மைதான மதாறறுததிட்ைஙகைள் 
என்ன? தீரவு என்ன? அவற்்ற 
எபெடி ந்ைமு்்றபெடுததுவது? 
என்ெ்்தக் குறித்த ஆயவுகைள், உ்ே-
ைதாைல்கைள் அவசிைமதானது. இது 
ப்ததாைக்கை நி்லபெணிைதாகும். 
இதுரவ இன்னும் ரமறபகைதாள்ைப-
ெைவில்்ல. அ்ததாவது இ்்தரை 
இன்னும் ைதாரும் ஆேம்பிக்கை-
வில்்ல. அேசும் பசயைவில்்ல. 
மக்கைள் ்தேபபிலுள்ை அ்மபபுகைள், 
ஊைகைஙகைள், புததிஜீவிகைள், பெதாரு-
ைதா்ததாேத து்்றயினர என ைதாருரம 
பசயைவில்்ல. என்்றதால், இந்த 
பநருக்கைடியின் தீவிேத்்த ைதாரும் 
சரிைதாகை உணேவில்்ல என்று்ததாரன 
அரத்தம்! இதில் முக்கிைமதாகைப ெங-
கைளிக்கை ரவண்டிை ்தேபபுகைள் பெதாரு-
ைதா்ததாேதது்்ற சதாரந்த நிபுணரகைள், 
உறெததி மறறும் ப்ததாழில்து்்றயி-
னர, மு்தலீட்ைதாைரகைள், ஊைகைஙகைள் 
ஆகும். ஆனதால் கைவ்லைளிக்கும் 

வி்தமதாகை இந்தத ்தேபபுகைள் இ்தறகு பவகு 
ப்ததா்லவில் ஏரனதா ்ததாரனதா என விலகி 
நிறகின்்றன. அல்லது கைனத்த பமௌனம் கைதாக்-
கின்்றன. இது மிகை ரமதாசமதான நி்லைதாகும். 
உண்்மயில் இந்த பநருக்கைடியில் இ்வ 
இேண்டு வ்கைைதான ெஙகைளிபபுகை்ை – 
ரவ்லததிட்ைஙகை்ை ரமறபகைதாண்டிருக்கை 
ரவண்டும். ஒன்று, நி்ல்மயின் – பநருக்கை-
டியின் - தீவிேத்்த, அ்தன் ஆெத்்த பவளிப-
ெடுத்த ரவண்டும். இபரெதாது கூை அ்்தச் 
பசயைலதாம். ரமலும் ்ததாமதிக்கைக் கூைதாது. 
்ததாமதிக்கும் ஒவபவதாரு கைணமும் பநருக்கைடி 
ெல மைஙகு அதிகைரிததுச் பசல்லும். உ்ததாேண-
மதாகை இந்தப பெதாருைதா்ததாே பநருக்கைடி பவளிப-
ெ்ைைதாகைத ப்தரிைத ப்ததாைஙகி இபபெதாழுது 
ஓேதாண்ைதாகி்றது. இந்த ஓேதாண்டுக்குள் இது 
எவவைவு வி்ேவதான சிக்கைல்கை்ை ஏறெடுத-
தியிருக்கி்றது என்று ெதாரததீரகைைதா? இந்தவதா-
ேத ப்ததா்கை மதிபபீட்டின்ெடி ்தறரெதா்்தை 
ெணவீக்கைம் 60 % த்்தக் கைைநதுள்ைது என்று 
ப்தரிவிக்கைபெட்டுள்ைது. என்றுரம இல்லதா்த 
அைவுக்கு உணவுப பெதாருட்கைளின் வி்லரை 
அதிகைரிததுள்ைது. அடுத்த கைட்ைமதாகை உணவுப 
பெதாருட்கைரை இல்லதா்த நி்ல ஏறெைபரெதா-

கி்றது. ஆகைரவ, மு்தலில் அஙகைஙரகை ்தனித-
்தனி ஆைதாகை ஒற்்றக் குேலதாகை ஒலிக்கைதாமல் 
அ்மபெதாகைத திேண்டு, இ்்த ஆக்கைபூரவ-
மதான மு்்றயில் அேசுக்கும் மக்கைளுக்கும் 
விைக்கை ரவண்டும். இ்்த எழுந்தமதானமதாகைச் 
பசயைதாமல் மு்்றபெடிைதான ்தேவுகைள், விைங-
கைஙகைரைதாடு ஆயவு ரீதிைதாகை, மதிபபிைலுக்-
குள்ைதாக்கி பவளிபெடுத்த ரவண்டும். இ்்த 
மக்கைளிைததில் பகைதாண்டு பகைதாண்டு ரெதாவ்தற-
கும் அேசின் கைவனததிறகுக் பகைதாண்டு பசல்வ-
்தறகும் ஏற்ற வ்கையிலதான வழிமு்்றகைளில் 
பசைறெை ரவண்டும். அேசுைன் சநதிபபுகை்ை 
ரமறபகைதாண்டு திேட்டிை ஆவணத்்த ்கைை-
ளிதது உ்ேைதாடுவது அவசிைம். இ்ணநது 
திட்ைஙகை்ை உருவதாக்கைவும் அவற்்றச் 
பசைறெடுத்தவும் ரவண்டும். அ்்தபரெதால, 
மக்கைளுக்குத ப்தரிைபெடுததுவ்தறகு கைலநது-
்ேைதாைல்கைள், ஊைகைஙகைள் வழிைதான எடுதது-
்ேபபுகைள், ெகிர்தல்கைள், மக்கைள் சநதிபபுகைள் 
என நிகைழ ரவண்டும். இ்தறகு அரபெணிபபு 
மிக்கை உ்ழபபு பசலவிைபெடுவது கைட்ைதா-
ைம். ஏபனன்்றதால் இப்ததாரு ர்தசிை பநருக்கை-
டிைதாகும். எந்தத ர்தசிை பநருக்கைடியும் கைன-
தியு்ைை்ததாகைரவ இருக்கும். இ்தனதால்்ததான் 

இத்த்கைை பநருக்கைடிகைளின்பெதாழுது பசைற-
ெடுவ்்த இைரகைதாலப ெணி, அவசேகைதாலப 
ெணி, அவசிைப ெணி என்று பசதால்லபெடுகி-
்றது. அதுவும் உயி்ேயும் உை்லயும் ெதாதிக்-
கின்்ற பநருக்கைடி இதுவல்லவதா. ஆகைரவ இ்த-
னு்ைை ்ததாறெரிைத்்தப புரிநது பகைதாண்டு 
பசைறெடுவது அவசிைம். இேண்ைதாவது, துரி-
்தமதாகை மதாறறுத திட்ைஙகை்ை ந்ைமு்்றபெ-
டுததுவ்தறகைதாகைப ெஙகைளிபெது, உ்ழபெ்ததா-
கும். இது ்தனிரை அேசுைன் அல்லது அ்தன் 
நிரவதாகைக் கைட்ை்மபபுைன் மட்டுமல்லதாது, 
மக்கைளுைன் இ்ணநது ரமறபகைதாள்ைபெை 
ரவண்டும். கைைபெணி என்்ற அடிபெ்ையி-
ரலரை இ்்தச் சிநதிபெது நல்லது.   

அேசதாஙகைததின் திட்ைஙகைளும் அ்்த ந்ை-
மு்்றபெடுததுவ்தறகைதான அேச நிரவதாகைமும் 
முறறு முழு்ததாகை மறுசீே்மபபுக்குள்ைதாக்கைபெ-
டுவது அவசிைம். இ்தறகைதான சுறறு நிருெஙகைள், 
சட்ைஙகைளும் சீே்மபபுக்குள்ைதாகை ரவண்டும். 
இைரகைதால நி்ல்ம்ைக் கைருததிற பகைதாண்டு 
அ்னவரும் குறிபபிட்ை கைதாலததுக்கு சி்றபபு 
ரவ்லததிட்ைததுக்குத ்தைதாரபெடுத்தபெ-
டுவது அவசிைம். இ்தன்ெடி அ்னவரும் 
கைைபெணிைதாைேதாகை – உறெததிதது்்றகைளின் 

ரமம்ெதாட்டுக்கும் பெதாருைதா்ததாே விருத-
திக்கும் ெஙகைளிபபுச் பசயை ரவண்டும். 
ெணிைதாற்ற ரவண்டும். இதில் கூடு்த-
லதாகைப ெஙகைளிபரெதாருக்கு – சி்றபெதாகை 
ரவ்ல பசயரவதாருக்கு ஊக்குவிபபு-
கைள் வழஙகைபெைலதாம். ெ்தவி உைரவு, 
பகைதாடுபெனவு மறறும் சி்றபபு வழங-
கைல்கைள் என்்றவதா்றதாகை. கு்்றவதாகைப ெஙகை-
ளிபரெதார அல்லது ஒதது்ழக்கை மறுப-
ரெதாருக்கைதான இைத்்த நிேதாகைரித்தல், 
அவரகைள் மீது நைவடிக்்கை எடுத்தல் 
என்ெ்ததாகைவும். இவவதார்ற அேசதாஙகைத-
திலும் அதிகை வருவதா்ை ஈட்டித்தரும் 
அ்மச்சுகைள், மக்கைள் நல்ன ரமம்-
ெடுததும் அ்மச்சுகைள், உறெததியில் 
சி்றபெதாகைச் பசைறெடும் அ்மச்சுகைள் 
என வ்கைபெடுத்தபெட்டு அவறறுக்-
கைதான சி்றபபுத திட்ைஙகைளும் மதிபெளித-
்தல்கைளும் வழஙகைபெடுவது அவசிைம்.   

6. மக்கைள் இன்்்றை நி்ல்ை 
முறறு முழு்ததாகை விைஙகிக் பகைதாள்ை 
முறெை ரவண்டும். இது ெல வ்கையில் 
அ்மயும். ஒன்று பசலவீனஙகை்ை 
மட்டுபெடுததுவது. விழதாக்கைள், ெண்-
டி்கைகைள், பகைதாண்ைதாட்ைஙகைள் எல்லதா-
வற்்றயும் நதாைதாந்த வதாழக்்கை்ை 
இைல்பு நி்லக்குக் பகைதாண்டு வருவது. 
அ்ததாவது ஒவபவதாருவரும் சுைமதாகை 

இைஙகைக் கூடிைவதா்றதாகை. பிள்்ைகைள் ்ததாமதாகைப 
ெதாைசதா்ல பசல்வது வ்ேயில். அ்்தப-
ரெதால குடும்ெததில் உள்ை அ்னவரும் கைட்-
ைதாைமதாகை உ்ழக்கை ரவண்டும் என்ெது. குறிப-
பிட்ை ரநேமதாவது இதில் அைஙகும். உைல், 
உை வலுவு்ைரைதார கு்்றந்தது 12 மணி ரநே-
மதாவது ரவ்ல பசயைரவண்டும். இ்்த ஒரு 
சட்ைம்ரெதால ஒவபவதாருவரும் உணருவது 
அவசிைம்.   

7. எத்த்கைை அடிபெ்ையில் மக்கைள் இந்த 
பநருக்கைடி்ை எதிரபகைதாள்ை முடியும் என்று 
கைதாட்ைபெடும் வழிகைளில் மக்கைள் ெஙகைளிபபு-
கைள் நைக்கை ரவண்டும். இ்்த ஊக்கைபெடுத-
துவது, ரமலும் வைபெடுததுவது, ெேவலதாக்-
கைம் பசயவது என இது அ்ம்தல் அவசிைம். 
இபெடிப ெலவற்்ற நதாம் அவசே அவசிைமதா-
கைச் பசயை ரவண்டியுள்ைது. இ்்த விைவும் 
மதாற்றத திட்ைஙகைள், தீரவுகைள் ெலவிருக்கை-
லதாம். வழிகைள் ெல இருக்கைலதாம். அதில் நதாம் 
பசயயும் ெைணம் எபெடி என்ெது்ததான் முக்கி-
ைமதானது.   

கருணாகரன்  
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அருள் சத்தியநாதன்
அரசியல்

04

ப�ொருளொதொர பெருக்கடியை சிந்திக்கொமல்
அதி்கொரப் ப�ொட்டியில் அரசிைல் ்கட்சி்கள்

ஹர்ததொலுககு �ணிந்து டட்லி ரொஜினொமொ
புதிை பிரதமரொ்க பேர ப�ொன் ப்கொ்ததலொவல

1953 ஹர்த்ால் காட்சிகள்
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இலங்கையின் உள்ளூராட்சி நிறுவனம் 
தான் இலங்கையின் நாடாளுமன்்றத் 
ததரத்ல விட பழ்மயானது. இலங-

்கையின் முதலாவது  நாடாளுமன்்றத் ததரதலா-
னது  1911 இல் தான் இடம்்பற்றது என்ப்த 
அறிவீரகைள். இலங்கையின் ஆளுநராகை 1865 
முதல்  -1872 கைாலபபகுதியில் ஆட்சி ்ெயத தெர 
ஹரகியூலிஸ் ் ராபின்ெனின் (Hercules Robinson) 
கைாலத்தில் தான் இலங்கைககைான உள்ளூராட்சி நிரு-
வாகைம் அறிமுகைபபடுத்தபபட்டது.

இலங்கையின் ஆட்சி அதிகைார நிரவாகைத்து்்ற-
யில் மாற்றஙகை்ைக ்கைாண்டு வருவதறகு பங-
கைாறறியவரகைளில் அ்லகொண்டர த�ான்ஸ்டனின் 
பஙகு முககியமானது. ஆஙகிதலயரகைளின் கைட்டுப-
பாட்டில் முழு நாடும் வருவதறகு முன்னதர ‘பிரித்-
தானிய அரசியல்மபபுககு ஏற்றாறதபால யாபபு 
மு்்ற்ய இலங்கையிலும் ்கைாண்டு வரதவண்-
டும் என்று ஆரம்பத்தில் ்தரிவித்தவர அவர தான். 
அவர பின்னர இலங்கையின் முதலாவது நீதியரெ-
ராகை ஆனார.

1809 இல் அபதபா்தய ்வளியு்றவுத்து்்ற 
்ெயலரிடம் ஒரு குறிபபா்ை்ய ெமரபபித்து இப-
படிக கூறினார:

"இநதத் தீவில் வசிபபவரகைளின் வாழக்கை– 
நடத்்தககும், மதச் சூழலுககு ஏற்ற, பிரிட்டிஷ் அர-
சியல்மபபின்படியும்  இலங்கைககு ஒரு ஆட்சி 
மு்்ற வழஙகைபபட தவண்டும்."

அபபடித்தான் 1833 இல் தகைால்புரூக கைமிஷ-
னின் முன்்மாழிவுகைளும் ஒரு சுதநதிர அரொங-
கைத்தின் தத்வ்ய பரிநது்ரத்தன. 1848 
இல் இலங்கையில் ்வடித்த பிரிட்டிஷ் எதிரபபுக 
கிைரச்சியின் கைாரைமாகை, இலங்கைககு ஏதாவது 

ஒரு சுயராஜயத்்த வழஙகை தவண்டிய 
தத்வ வலுவாகை எழுநதது. இநதக கைார-
ைஙகைளின் வி்ைவாகை, 1850 இல் பிரிட்-
டிஷ் பாராளுமன்்றம் ்கைாழும்புககு ஒரு 
நகைர ெ்ப மு்்ற்ய அறிமுகைபபடுத்த 
தவண்டும் என்்ற தீரமானத்்தயும் நி்்ற-
தவறறியது.

1865 இல் ஆளுநராகை பதவிதயற்ற 
தெர ஹரகியூலிஸ் அதத ஆண்டு ஒகதடா-
பர மாதம் இதறகைான தயாெ்ன்ய அர-
ொஙகை ெ்பயில் ெமரபித்தார. இதன்படி 
1865ஆம் ஆண்டு நவம்பர 25 ஆம் 
திகைதி ் வளியிடபபட்ட அறிவிபபின் மூலம் 
்கைாழும்பு நகைர ெ்ப நிறுவபபட்டது. அது-
மட்டுமல்ல 1866�னவரி முதலாம் திகைதி-

யிலிருநது இயஙகைக கூடிய வ்கையில் ்கைாழும்பு, 
கைண்டி ஆகிய இரு நகைர ெ்பகைளும் உருவானது. 
அதுதபால நகைரெ்ப எல்்லகைளும் தீரமானிககைப-
பட்டன. ்கைாள்ளுபபிட்டி, ்கைாம்பனிவீதி, ்கைாழும்பு 
தகைாட்்ட, புனித ்ெபத்தியன் வீதி, பு்றகதகைாட்்ட, 

்ெயின்ட் தபால்ல் பிதைஸ், ்கைாட்டாஞதெ்ன, 
நியூ பஸார மறறும் மருதா்ன ஆகிய்வ அதன் 
அபதபா்தய நகைர எல்்லகைைாகும்.

நகைராட்சி உறுபபினரகைைாகை ்தரிவாகை தகுதி்பற-
்றவரகைள் பறறிய பட்டிய்ல தயார ்ெயவதறகைான 
விதெட கூட்டம் 1865 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர 08 
ஆம் திகைதி கைச்தெரியில் இடம்்பற்றது. இநதக கூட்-
டத்தில் ஏ. எம்.் பரகுென், டாகடர. எஃப. டபிள்யூ. 
வில்ஸ் ஃதபாரடட், சீ.ஏ.தலாரன்ஸ், த�. டி. அல்விஸ், 
சி. டயஸ், எஸ்.ெண்முகைம். ஒசின் ் லப்ப, அபுதுல் 
கைாதர மரிககைார ஆகிதயார பஙதகைறறிருநதாரகைள். 
இநதக குழுவால் பரிநது்ரககைபபட்ட ்பயரப பட்-
டியல் 14 நாட்கைளுககு ்கைாழும்பு கைச்தெரியில் பார-
்வககு ்வககைபபட்டிருநததுடன் அதன் பின்னர 
நகைரெ்ப உறுபபினரகை்ைத் ்தரிவு ்தரிவு்ெய-
வதறகைான கூட்டம் ஏறபாடாகும் என்றும் பத்திரி்கை-
கைளிலும், வரத்தமானி அறிவித்தலாகைவும் அறிவிக-
கைபபட்டது.

நகைராட்சி உறுபபினரகை்ை ததரந்தடுபபதற-
கைான முதல் கூட்டம் 1866 �னவரி 12, 13 

மறறும் 15ஆம் திகைதிகைளில் ந்ட்பற்றது. இநதத் 
ததரதல் ஒன்பது ்தாகுதிகைளுககைான உறுபபினர-
கை்ைத் ததரந்தடுபபதறகைாகை நடத்தபபட்டது. 
்கைாழும்பு நகைரில் வரி ்ெலுத்துபவரகைள் வாககைா-
ைரகைைாகை தகுதி ்பறறிருநதாரகைள். இதறகு மககைள் 
மத்தியில் தனி ஆரவம் இருநத்தயும் உைர முடி-
கி்றது. ்கைாழும்பு நகைர ெ்பககு ஆென மட்டத்தில் 
முதல் தட்வயாகை ் தரிவு ் ெயயபபட்ட உறுபபினர-
கைள் பின்வருமாறு.

சி. எல். ் பரடினாண்ட்ஸ் (் கைாள்ளுபபிட்டி)
கைலாநிதி எஃப. டபிள்யூ. வில்ஸ்ஃதபாரட் 
(் கைாம்பனி வீதி)
த�. டபிள்யூ. ் வன் (தகைாட் ட)
எஃப. த�. த. தெரம் (் ென்ட் ் ெபாஸ்தியன்)
டாகடர த�. டபிள்யூ. வான் தகைெல் 
(பு்றகதகைாட் ட)
எஸ். தம்்பயா (் ென்ட் தபால்)
சி. ஏ. தலாரன்ஸ் (் கைாட்டாஞதெ் ன)
த�. டி. அல்விஸ் (நியூ பஸார)
எம். சி. தலாஸ் (மருதா் ன)

�னவரி 5 , 1866 இல், பின்வரும் ஐநது 
தப ர்  

 நகைராட்சி கைவுன்சிலரகைைாகை ஆளுநர நிய-
மித்தார.

சி. பி. ்லயாரட் (அரெ அதிபர, தமல் 
மாகைாைம்)

கைலாநிதி டபிள்யூ. பி. ொரலி 
(த்ல்ம சிவில் மருத்துவ அதிகைாரி)
எச். ஏ. எவட் 
(் நடுஞொ் ல ஆ்ையர, த் ல ம் 

ப்ாறியாைர)
டி. ்பரவிக (பிரதி ெட்ட மா அதிபர)
த�. த�. கிரின்ளிண்டன் (நில அை்வ-

யாைரின் உதவியாைர)
இதத தவ்ை அதிகைாரபூரவமாகை த்லவ-

ராகை ் தரிவானவர சி. பி. ் லயாரட். அதாவது 
இலங்கையின் முதலாவது தமயர அவர. 
இன்றும் கிராண்ட்பாசில் ்லயரட்ஸ் 
புதராட்தவ என்கி்ற வீதி அவரின் நி்ன-
வாகைத் தான் இருககி்றது. ொமுதவல் கிதர-
னியர ்ெயலாைராகை ்தரிவானார. இநத ஐநது 
உறுபபினரகைளும் பின்னர ்நட் பட்டம் ்பற்றனர. 
சி. பி. ்லயாரட் இலங்கை சிவில் தெ்வயின் 
மூத்த உறுபபினராகை இருநதார.  அது மட்டுமன்றி 
30 வருட கைாலமாகை தமல் மாகைாைத்துககைான அரெ 
அதிபராகைவும் இருநதவர. தகைால்பரூக கைமிஷனின் 
உறுபபினராகை இருநத சி. எச். கைமரூனின் மகைன் 
எச். எச். கைமரூன் ்கைாழும்பு நகைர ெ்பயின் முதலா-
வது முழுதநரத் த்லவராகை ஆனார.

1887 இல் இயற்றபபட்ட நகைர ெ்ப கைட்ட்ைச் 
ெட்டத்தின்படி ஆஙகில ்மாழி ்தரியாத எவரும் 
நகைர ெ்ப பிரதிநிதியாகை நியமிககைபபடக கூடாது. 
தமலும், ஐயாயிரம் ரூபாய மதிபபுள்ை அ்ெயாச் 
்ொத்தின் உரி்ம அல்லது ஆண்டுககு ஐநநூறு 
ரூபாயககுக கு்்றயாத அ்ெயாச் ்ொத்தின் 
உரி்ம இருத்ததல. ஒரு பிரதிநிதி்ய ததரந்த-
டுககை தவண்டிய தகுதியாகை இருநதது. 1887 ஆம் 
ஆண்டு ஆ்ைச் ெட்டத்தில் பல்தவறு கு்்றபாடு-
கைள் எழுநத ெரச்்ெயால் மீண்டும் ஒருமு்்ற அவ-
ெரச் ெட்டம் திருத்தபபட்டது. 1910 ஆம் ஆண்டின் 
நகைர ெ்பச் ெட்டம் இல. 06இன் மூலம், தறதபா-

துள்ை நகைராட்சி எல்்லகைள் தமலும் விரிவாககைப-
பட்டன.

1935ஆம் ஆண்டு யாபபின் பிரகைாரம் 
்கைாழும்பு நகை்ர ஆளுவதறகு முதல் மு்்றயாகை 
தமயர மறறும் து்ை தமயர என இரண்டு புதிய 
பதவிகைள் உருவாககைபபட்டன. தமலும், இநத புதிய 
யாபபின் மூலம் நகைரபபு்ற பிரிவுகைளின் எண்-
ணிக்கை 20 ஆகை விரிவுபடுத்தபபட்டது. இதன்படி, 
்கைாழும்பு நகைர ெ்பயின் புதிய பிரிவுகைள், ்கைாள்-
ளுபபிட்டி, பம்பலபபிட்டி, ்வள்ைவத்்த, முகைத்-
துவாரம், ்கைாட்டாஞதெ்ன, மருதா்ன வடககு, 
மருதா்ன ்தறகு, வடககு ்ென்ட் தபால் , ்தறகு 
்ென்ட் தபால், கிழககு புதிய பஸார , தமறகு புதிய 
பஸார, தகைாட்்ட, பு்றகதகைாட்்ட, வடககு ் கைாம்பனி 
வீதி, ் தறகு ் கைாம்பனி வீதி, ் ென்ட் ் ெபஸ்தியான், 
்தமட்ட்கைாட, திம்பிரிகைொய மறறும் கைறுவாத்ததாட்-
டம் என்கி்ற நகைரெ்பத் ்தாகுதிகைள் உருவாககைபபட்-
டன. 1943 இல் மீண்டும் திருத்தம் ்ெயயபபட்டு 
அபபிரிவுகைளின் எண்ணிக்கை 30 ஆகை உயரத்தப-
பட்டது. ்கைாள்ளுபபிட்டி, பம்பலபபிட்டி, திம்பிரிகை-

ொய, ்ஹவ்லாக டவுன், ்தறகு ்வள்ைவத்்த, 
கைறுவாத்ததாட்டம், ்பார்ை, ்தமட்ட்கைாட, முகைத்-
துவாரம், மாதம்பிட்டிய, கிழககு ்கைாட்டாஞதெ்ன, 
தமறகு ்கைாட்டாஞதெ்ன, நியூ பஸார, கிராண்ட் 
பாஸ், ்கைாம்பனிவீதி, ஹூனுபிட்டி, தவகைநத, மாளி-
கைாவத்்த, ்ென்ட் தபால், ்ென்ட் ்ெபஸ்தியான், 
்கைாச்சிககை்ட, புதுககை்ட, பு்றகதகைாட்்ட தபான்்ற 
பகுதிகைைாகை பிரிககைபபட்டன.

1946ஆம் ஆண்டு திருத்தத்தின் மூலம் வாக-
கைாைர, தவட்பாைர ஆகிதயாரின் தகுதிகைள் மீள்நிர-
ையம் ்ெயயபபட்டன. அதன்படி 21 வயதுககு 
கு்்றயாத பிரிட்டிஷ் குடிமகைனாகை இருபபது கைட்டாய-
மாககைபபட்டது. 

(அபதபாது இலங்கையரகைள் என்்றால் பிரித்தா-
னிய முடியாட்சியின் குடிகைள் தான்)மீண்டும் 1953 
ஆம் ஆண்டின் 25 ஆம் எண் நகைரெ்பச்ெட்டத்தின் 
மூலம் மீண்டும் ஒருமு்்ற திருத்தபபட்ட தபாது 
இலங்கை பிர்�கைளுககு மட்டும் வாககைாைரகைைாகை 
ஆகும் தகுதியுண்டு என்று மாற்றபபட்டது. 1963 
இல் உள்ளூராட்சி அ்மச்ெரினால் ்கைாண்டுவ-
ரபபட்ட பிதரர்ையின் பிரகைாரம் ்கைாழும்பு நகைர 

ெ்பத் ்தாகுதிகைளின் எண்ணிக்கை 47 ஆகை அதி-
கைரிககைபபட்டது.

1978 இல் புதிய அரசியல்மபபுச் ெட்டம் இயற-
்றபபட்ட தபாது, நகைராட்சி நிரவாகை அ்மபபு மறறும் 
ெட்ட விதிகைளில் பல்தவறு மாற்றஙகைள் ஏறபட்டன. 
அதன்படி, 1979 ஆம் ஆண்டு விகிதாொர வாக-
குபபதிவு மு்்றயில் தான் மாநகைர ெ்பத் ததர-
தல்கைளும் நடத்தபபட்டன. அதன் பின்னர மாநகைர 
ெ்ப ெட்டம் பல்தவறு மாற்றஙகைளுககு உள்ைாகி 
வநதிருககி்றது.

1866 இல் ்கைாழும்பு மாநகைர ெ்ப ஆரம்பிக-
கைபபட்டதிலிருநது 1937 வ்ர ்கைாழும்பு மாநகைர 
ெ்பயின் கைட்டுபபாடு 71 வருடஙகைள் முழு்ம-
யாகை ஐதராபபியரகைளின் ்கைகைளிதலதய இருநதது. 
்கைாழும்பு மாநகைர ெ்பயின் முதலாவது இலங்கை 
தமயர என்்ற ்பரு்ம ரட்ைத�ாதி ெரவைமுத்-
துவுகதகை உண்டு. அதுதபால அவரின் ம்னவி 
திருமதி தநெம் ெரவைமுத்து இலங்கை பாரா-
ளுமன்்ற வரலாறறில் முதலாவது தமிழ ்பண் 
பிரதிநிதி ஆவார. பிரபல ்தாழிறெஙகைவாதியான 

ஏ.ஈ.குைசிஙகை 1940 இல் ்கைாழும்பு தமயராகை 
ததரந்தடுககைபபட்டார. அவர இலங்கையின் 
மூன்்றாவது சுததசிெ தமயர எனக கூ்றலாம். 
இநநாட்டின் அரசியல் வரலாற்்றப பாரககும் 
தபாது இலங்கையின் �னாதிபதியாகைவும், பிர-
தமராகைவும், அதிகைாரமிககை அ்மச்ெரகைைாகைவும் 
பதவி வகித்த பலர ்கைாழும்பு மாநகைர ெ்பயின் 
ஊடாகைதவ அரசியல் கைைத்திறகு வநதவரகைள் 
என்று கூட கூ்ற முடியும். ்கைாழும்பு மாநகைர 
ெ்பயானது இநநாட்டின் ததசிய அரசியலில் 
வலுவான ்ெல்வாககு ்ெலுத்திய ஒரு ்மயம் 
என்ப்த இது உறுதிபபடுத்துகி்றது.

1869 இல், ் கைாழும்பு நகைர ெ்ப்ய இல்லா-
மற ் ெயய  நகைரவாசிகைள் சிலர ெமரபபித்த மனு 
கைாலனித்துவ ்ெயலாைரால் ெட்ட ெ்பயில் 
ெமரபபிககைபபட்டிருககி்றது.

1905 ஆம் ஆண்டு ்கைாழும்பு மாநகைர 
ெ்பயில் பதிவு ்ெயயபபட்ட வண்டிகைள் 
மறறும் மாட்டு வண்டிகைளின் எண்ணிக்கை 
256 ஆகை இருநதது. ரிக ஷாககைளின் எண்-

ணிக்கை 2369. ெரககுகை்ை ஏறறிச் ் ெல்ல பயன்-
படுத்தபபட்ட வண்டிகைளின் எண்ணிக்கை 1676 
ஆகும். குதி்ர வண்டிகைளின் எண்ணிக்கை 191.

1905 இல் ்கைாழும்பு நகைரில் மின்ொர டிராம்-
கைள் மூலம் ்கைாண்டு ்ெல்லபபட்ட பயணிகைளின் 
எண்ணிக்கை 6,555,338 என மதிபபிடபபட்-
டுள்ைது. ்மல்கைளின் அடிபப்டயில், அநத 
ஆண்டு ஓட்டபபட்ட ்மல்கைளின் எண்ணிக்கை 
814,725 ஆகும். மின்ொர டிராம் பயைத்திற-
கைான கு்்றநதபட்ெ கைட்டைம் ஒன்்ற்ர ்மல்கை-
ளுககு 025 ் ென்ட் ஆகும். இதததவ்ை, வடககு 
கிழககிலிருநது ்கைாழும்புககு ்ெல்லும் பிரதான 
பா்தயான விகதடாரியா பாலம் மூலம், அநத 
வருடம் ்கைாழும்பு மாநகைர ெ்ப     92,676 
ரூபா்வ வருமானமாகைப ்பறறுள்ைது.

1899 இல், ்கைாழும்பு நகைரெ்ப மாநகைர ெ்ப-
யானது, ்கைாழும்பு நகைரில் ஒரு விைக்கைப பராம-
ரிபபதறகைான கைட்டைமாகை வருடத்திறகு 45 ரூபாய 
்ெலுத்தி 2000 விைககுகை்ை நிறுவ எரிவாயு நிறு-
வனத்துடன் ஒபபநதம் ்ெயது ்கைாண்டது. 

(18ஆம் பககைம் பாரககை)
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உமழப்பதன் மூலமை உன்்னத வாழமவ அமைய-
லாம் என்று ச�ால்லும் மைஷ ராசி மேயரகமே! ஆடி ைாத 
கிரக நிமலகமே ஆராய்ந்து ்பாரக்கும் ச்பாழுது ைாதத் 
சதாைக்கத்தில் உஙகள் ராசிோதன் ச�வவாய் உஙகள் ராசி-
யிமலமய ்பலம்ச்பற்று �ஞ�ரிப்பது மயாகம் தான். ச்பாரு-
ோதார நிமல உயரும். சிம்ை ராசியில் புதன் �ஞ�ாரம் 
ச�ய்வதன் காரணைாக உஙகள் ராசிக்கு 3, 6 ஆகிய இைங-
களுக்கு அதி்பதியா்னவர புதன். எ்னமவ �மகாதரரகோல் 
ஆதாயம் கிமைக்கும். உத்திமயாகத்தில் எதிர்பாரத்த 
முன்ம்னற்்றஙகளும் ஊதிய உயரவும் உண்டு ்பணி நிரந்த-
ரைாகும் வாய்பபு சிலருக்கு வாய்க்கும். ்பாகபபிரிவிம்ன-
களில் இருந்த தமைகள் அகலும். இனிய ்பலன்கஙகள் 
நிம்றய ேமைச்பறும் மேரமிது.

சகாடுத்த வாக்மக காப்பாற்்ற மவண்டும் என்று 
நிம்னக்கும் ரிஷ்ப ராசி மேயரகமே! ஆடி ைாத கிரக 
நிமலகமே ஆராய்ந்து ்பாரக்கும் ச்பாழுது ைாதத் 
சதாைக்கத்தில் உஙகள் ராசிோதன் சுக்கிரன் த்ன ஸ்தா்னத்-
தில் �ஞ�ரிப்பதால் ச்பாருோதார நிமல உயரும். சிம்ைம் 
புதன் �ஞ�ாரம் காரணைாக உஙகள் ராசிக்கு 2,5 ஆகிய 
இைஙகளுக்கு அதி்பதியா்ன புதன் 4ம் இைத்தில் �ஞ�ரிப-
்பது மயாகம் தான். குடும்்ப முன்ம்னற்்றம் திருபதி தரும். 
சதாழிலில் எதிர்பாரத்த வேரச்சி ஏற்்படும். மைலதிகாரி-
கள் உஙகள் கருத்துக்கமே ஏற்்பர.இல்லத்தில் ைஙகல 
ஓம� மகட்கும். பூரவீக ச�ாத்துக்கோல் ஆதாயம் உண்டு.

அடுத்தவர ேலனில் அதிக அக்கம்ற எடுத்துக் 
சகாள்ளும் மிது்ன ராசி மேயரகமே! ஆடி ைாத கிரக 
நிமலகமே ஆராய்ந்து ்பாரக்கும் ச்பாழுது ைாதத் 
சதாைக்கத்தில் உஙகள் ராசிோதன் புதன் த்னஸ்தா்னத் -
தில் �காய ஸ்தா்னாதி்பதி சூரியம்னாடு இமணந்து 
�ஞ�ரிப்பதால் ச்பாருோதாரத்தில் நிம்றவு ஏற்்ப -
டும். புது முயற்சிகளில் சவற்றி கிமைக்கும். சிம்ை 
புதன் �ஞ�ாரம் காரணைாக இந்த மேரம் சவற்றிகள் 
வீடு மதடி வரும். திட்ைமிட்ை காரியஙகமே திட் -
ைமிட்ை்படிமய ச�ய்து முடிபபீரகள். உைன்பி்றப -
புகளும் உைன் இருப்பவரகளும் உறுதுமணயாக 
இருப்பர. சதாழிலில் கூடுதல் லா்பம் கிமைக்கும். 
அதிகார வரக்கத்தி்னரின் ஆதரமவாடு ஒரு ேல்ல 
காரியத்மத ச�ய்து முடிபபீரகள். ச்பாதுவாழவில் 
ச்பாறுபபுகள் வந்து ம�ரும்.  

எதிரகாலத்மதப ்பற்றிமய எபச்பாழுதும் சிந்தித் -
துக் சகாண்டிருக்கும் கைக ராசி மேயரகமே! ஆடி 
ைாத கிரக நிமலகமே ஆராய்ந்து ்பாரக்கும் ச்பாழுது 
ைாதத் சதாைக்கத்தில் உஙகள் ராசிமய குரு ்பாரப்ப -
தால் பிரச்சிம்னகள் ்படிப்படியாக தீரும். கண்ைக 
�னியின் ஆதிக்கம் இருப்பதால் ஆமராக்கியத்தில் 
அக்கம்ற மதமவ. சிம்ை புதன் �ஞ�ாரம் காரணைாக 
உஙகள் ராசிக்கு 3, 12 ஆகிய இைஙகளுக்கு அதி்ப -

தியா்னவர புதன். அவர த்ன ஸ்தா்னத்திற்கு வரும் -
ம்பாது வருைா்னம் வந்துசகாண்மை இருக்கும். வீடு 
ைாற்்றம் உத்திமயாக ைாற்்றம் ஏற்்பைலாம். ்பஞ -
�ாயத்துக்கள் �ாதகைாகும். ச்பாதுவாழவில் புதிய 
ச்பாறுபபுகள் கிமைக்கலாம். ேல்ல நிறுவ்னஙக -
ளில் இருந்து அதிக �ம்்பேம் தருவதாகச் ச�ால்லி 
அமழபபுகள் வரலாம்.  

ைற்்றவரகளுக்கு உதவ மவண்டும் என்று நிம்னக்கும் 
சிம்ை ராசி மேயரகமே! ஆடி ைாத கிரக நிமலகமே 
ஆராய்ந்து ்பாரக்கும் ச்பாழுது ைாதத் சதாைக்கத்தில் 
உஙகள் ராசிோதன் சூரியன் விரய ஸ்தா்னத்தில் இருப -
்பதால் விரயஙகள் சகாஞ�ம் அதிகரிக்கலாம். குரு 
்பாரமவ த்ன ஸ்தா்னத்தில் ்பதிவதால் ச்பாருோதார 
வேரச்சி உண்டு. சிம்ை புதன் �ஞ�ாரம் காரணைாக 
உஙகள் ராசிக்கு 2, 11 ஆகிய இைஙகளுக்கு அதி்பதி -
யா்னவர புதன் உஙகள் ராசியிமலமய �ஞ�ரிப்பது மிக 
மிக மயாகைாகும். சதாட்ைது துலஙகும். சதாழில் வேம் 
சி்றக்கும். சவற்றி வாய்பபுகள் மதடி வரும். கூட்ைாளி -
கள் உஙகள் கும்றகமே தீரக்க முன்வருவர ்பணபபுழக் -
கம் அதிகரிக்கும். அனு்பவஸ்தரகளின் ஆமலா�ம்னக-
ோல் முன்ம்னற்்ற ்பாமதமய மோக்கி ச�ல்வீரகள்.  

 ேல்ல மயா�ம்னகமே அள்ளி வழஙகும் கன்னி ராசி 
மேயரகமே! ஆடி ைாத கிரக நிமலகமே ஆராய்ந்து 
்பாரக்கும் ச்பாழுது ைாதத் சதாைக்கத்தில் உஙகள் ராசி -
ோதன் புதன் லா்ப ஸ்தா்னத்தில் �ஞ�ரிப்பதாலும் குரு 
்பாரமவயும் உஙகள் ராசியில் ்பதிவதால் நிம்னத்த 
காரியம் நிம்றமவறும். சிம்ை புதன் �ஞ�ாரம் காரண -
ைாக உஙகள் ராசிோதன் விரய ஸ்தா்னத்திற்கு வரும் 
இந்த மேரம் விரயஙகள் அதிகரிக்கலாம். சு்பச் ச�ல -
வுகமே ச�ய்தால் வீண் விரயஙகளில் இருந்து விடு -
்பைலாம். வீடு ைாற்்றம் இைைாற்்றம் ஏற்்படும் சவளி -
ோட்டு முயற்சியில் இதுவமர இருந்த தமை அகலும். 
சதாழில் முன்ம்னற்்றத்திற்காக புதியவரகமே ்பஙகு -
தாரரகோக ம�ரத்துக் சகாள்வீரகள்.  

வாய்பம்பத் மதடிச் ச�ன்்றால் தான் சவற்றி காண 
இயலும் என்று ச�ால்லும் துலாம் ராசி மேயரகமே 

! ஆடி ைாத கிரக நிமலகமே ஆராய்ந்து ்பாரக்கும் 
ச்பாழுது உஙகள் ராசியில் மகதுவும் �பதை ஸ்தா -
்னத்தில் ராகுவும் �ஞ�ரிக்கி்றாரகள். அரத்தாஷைை 
�னி வக்ர இயக்கத்தில் இருப்பதால் உைல் ேலம் 
சீராகி உற்�ாகப்படுத்தும். சிம்ை புதன் �ஞ�ாரம் கார -
ணைாக உஙகள் ராசிக்கு 9, 12 ஆகிய இைஙகளுக்கு 
அதி்பதியா்ன புதன் லா்ப ஸ்தா்னத்திற்கு வரும் -
ச்பாழுது ச்பற்ம்றார வழியில் எதிர்பாரத்த உதவிகள் 
கிமைக்கும். பூரவீக ச�ாத்துக்கமே விற்றுவிட்டு 
புதிய ச�ாத்துக்கள் வாஙகுவதில் ஆரவம் காட்டுவீர -
கள். சவளிோட்டு மவமல மக கூைலாம்.  

விைாமுயற்சிமய சவற்றிமய எட்டிப பிடிக் -
கும் என்று ச�ால்லும் விருச்சிக ராசி மேயரகமே! 
ஆடி ைாத கிரக நிமலகமே ஆராய்ந்து ்பாரக்கும் 
ச்பாழுது ைாதத் சதாைக்கத்தில் உஙகள் ராசிோதன் 
ச�வவாய் ச�ாந்த வீட்டில் ்பலம் ச்பற்று �ஞ�ரிக்கி -
்றார. குருவின் ்பாரமவ உஙகள் ராசியில் ்பதிகி்றது. 
எ்னமவ ேற்்பலன்கள் அதிகம் ேமைச்பறும். சிம்ை 
புதன் �ஞ�ாரம் காரணைாக உஙகள் ராசிக்கு அட்ை -
ைாதி்பதி லா்பாதி்பதியா்ன புதன். லா்பாதி்பதியா்ன 
அவர சதாழில் ஸ்தா்னத்திற்கு வரும்ம்பாது சதாழில் 
வேம் சி்றப்பாக இருக்கும். உத்திமயாகத்தில் உள்ே -
வரகளுக்கு ஊதிய உயரவும் உயரந்த ச்பாறுபபுகளும் 
கிமைக்கும். நிம்னத்த காரியத்மத நிம்னத்த மேரத் -
தில் ச�ய்து முடிபபீரகள். புதிய ஒப்பந்தஙகள் வந்து 
ம�ரும். குடும்்பத்தில் உதிரி வருைா்னம் கிமைக்கும்.  

ை்னதில் ்பட்ை கருத்துக்கமே ைம்றக்காைல் எடுத் -
துமரக்கும் தனுசு ராசி மேயரகமே! ஆடி ைாத கிரக 
நிமலகமே ஆராய்ந்து ்பாரக்கும் ச்பாழுது ைாதத் 
சதாைக்கத்தில் உஙகள் ராசிோதன் குரு சுகஸ்தா்னத் -
தில் இருப்பதால் சதாட்ை காரியஙகளில் சவற்றி 
கிமைக்கும். சிம்ை புதன் �ஞ�ாரம் காரணைாக 
உஙகள் ராசிக்கு 7, 10 ஆகிய இைஙகளுக்கு அதி -
்பதியா்னவர புதன். அவர 9ம் இைைா்ன ்பாக்கிய 
ஸ்தா்னத்திற்கு வரும்ம்பாது நிம்னத்த காரியஙகள் 
நிம்றமவறும். நீடித்த மோய் அகலும். அம்னத்து 
ச�யல்களிலும் சவற்றி கிமைக்கும் விதத்தில் கிரக 
நிமலகள் �ஞ�ாரம் இருக்கி்றது. ஆயினும் ஏழமரச் 
�னியில் குடும்்பச் �னியின் ஆதிக்கம் ேமைச்பறுவ -
தால் ஒரு சில காரியஙகள் தமைப்பைலாம். த�ாபுத் -

திக்கு ஏற்்ற சதய்வ வழி்பாடுகமே மைற்சகாள்ளுங -
கள்.  

எமதயும் ஒருமும்றக்கு இருமும்ற மயாசித்து 
ச�யல்்படும் ைகர ராசி மேயரகமே! ஆடி ைாத கிரக 
நிமலகமே ஆராய்ந்து ்பாரக்கும் ச்பாழுது உஙகள் 
ராசிோதன் �னி வக்ர இயக்கத்தில் இருப்பதால் திட்ை -
மிட்ை காரியஙகள் திம�ைாறி ச�ல்லலாம். சென்ை 
�னி ேமைச்பறுவதால் எதிலும் கூடுதல் கவ்னம் 
மதமவ. சிம்ை புதன் �ஞ�ாரம் காரணைாக ைம்றந்த 
புதன் நிம்றந்த த்னலா்பம் கிமைக்கும். இருபபினும் 
�னி வக்ர இயக்கத்தில் உள்ேதால் வருைா்னம் திருப -
திகரைாக இருந்தாலும் ம�மிக்க இயலாது. விரயங -
களும் சு்ப விரயஙகளும் ைாறிைாறி வரும். புதன் 
9-ஆம் இைத்திற்கும் அதி்பதியாக விேஙகுவதால் 
பூரவீக ச�ாத்து �ம்்பந்தைாக முக்கிய முடிவு எடுப -
பீரகள். ்பயணஙகள் ்பலன் தரும்.  

அடுத்தவர ேலனில் அதிக அக்கம்ற எடுத்துக் 
சகாள்ளும் கும்்ப ராசி மேயரகமே! ஆடி ைாத 
கிரக நிமலகமே ஆராய்ந்து ்பாரக்கும் ச்பாழுது 
ைாதத் சதாைக்கத்தில் உஙகள் ராசிோதன் �னி விரய           
ஸ்தா்னத்தில் வக்ரம் ச்பறுகி்றார. சவற்றிகள் ஸ்தா -
்னத்தில் ராகுவும் ்பாக்கிய ஸ்தா்னத்தில் மகதுவும் 
இருக்கி்றாரகள். எ்னமவ விரயஙகள் அதிகரிக்கும்.
சிம்ை புதன் �ஞ�ாரம் காரணைாக உஙகள் ராசிக்கு 5, 
8 ஆகிய இைஙகளுக்கு அதி்பதியா்ன புதன் ்பஞ�ை 
அஷைைாதி்பதியா்ன அவர �பதை ஸ்தா்னத்தில் 
வரும்ச்பாழுது பிள்மேகள் வழியில் சு்ப விரயங -
கள் ஏற்்படும். ைஙகல ஓம� ைம்னயில் மகட்க வழி 
பி்றக்கும் சதாழிலில் வருைா்னம் திருபதிகரைாக 
இருக்கும். உத்திமயாகத்தில் �க ்பணியாேரகோல் 
சிறு சதால்மலகள் வரலாம்.  

ை்ன�ாட்சிப்படி ேைந்து சகாள்ே மவண்டும் என்று 
ச�ால்லும் மீ்ன ராசி மேயரகமே! ஆடி ைாத கிரக 
நிமலகமே ஆராய்ந்து ்பாரக்கும் ச்பாழுது ைாதத் 
சதாைக்கத்தில் ராசிோதன் வியாழன் ்பலம் ச்பற்று 
உஙகள் ராசியிமலமய �ஞ�ரிப்பதால் சதாட்ை காரி -
யஙகளில் சவற்றி கிமைக்கும். சிம்ை புதன் �ஞ�ா -
ரம் காரணைாக உஙகள் ராசிக்கு 4, 7 ஆகிய இைங -
களுக்கு அதி்பதியா்னவர புதன் மகந்திராதி்பத்திய 
மதாஷம் ச்பற்்ற கிரகைா்ன அவர 6ம் இைத்தில் 
�ஞ�ரிக்கும் ச்பாழுது ேற்்பலன்கமே வழஙகுவார. 
ைம்றந்த புத்னால் நிம்றந்த த்னலா்பம் கிமைக்கும். 
ச்பாருோதாரத்தில் இருந்த ்பற்்றாக்கும்ற அகலும். 
புதிய திருப்பஙகள் ஏற்்படும். உத்திமயாகம் �ம்்பந் -
தைாக எடுத்த முயற்சி சவற்றி ச்பறும். உத்திமயா -
கத்தில் அதிகாரிகளுைன் சேருக்கம் ஏற்்படும். உற்�ா -
கத்மதாடு ்பணிபுரியும் மேரமிது.
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நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள 
சீரற்ற காலநிலலலைத் த�ாடர்ந்து 
மத்திை மலலநாட்டில் கடந்� 31ம் 

திகதி மு�ல் கனத்� மலை த்பய்துவருகி்றது. சீறிப்-
்பாய்ந்� தவள்ளத்�ால் ்பல உயிர்கள காவு தகாள-
்ளப்்பட்டன.   

இவவருடம் த்பய்� ஆடி மலையின் ககாரப் 
பிடியில் சிக்கிை நுவதரலிைா மாவட்டத்தில் 04 
க்பர் ்பலிைானதுடன் கண்டி மாவட்டத்தில் மூவர் 
காணாமல் க்பாயுள்ளனர். நுவதரலிைா மாவட்-
டத்திறகக ்பாதிப்பு அதிகம் என்று கூ்ற கவண்டும். 
இந்� இைறலக அனர்த்�ஙகளினால் ்பல 
்பாடசாலல கட்டடஙகள கச�மலடந்து ்பாடசாலல 
கல்வி நடவடிக்லககளும் இலடநிறுத்�ப்்பட்டுள-
்ளன. ்பட்ட காலிகல ்படும் என்்பார்கக்ள, அது�ான் 
மலலைகக் கல்விக்கும்!   

கடந்� மு�லாம் திகதி கினிகத்க�லன த்பால்-
பிட்டிை ஹிம்டிகககம ்பகுதியில் நான்கு வைது 
சிறுமிலை ்பாலர் ்பாடசாலலக்கு கூட்டிச் தசன்்ற 
60 வைது ்பாட்டி இலடயில் குறுக்கிட்ட ஓலடலை 
கடக்க முற்பட்டக்பாது தவள்ளத்தில் சிக்குண்டு 
இருவரும் அடித்துச் தசல்லப்்பட்டனர்.   

இக� க்பான்று கநாட்டன் விதுலிபுர தடப்க்ளா 
ஜன்ப� ்பகுதியில் மண்சரிவில் வீடு ஒன்று 
முற்றாக மண்ணில் புல�யுண்டதில் குடும்்பஸ்-
�ர் ஒருவர் ்பலிைானார். இந்� அனர்த்�த்தின்-
க்பாது குறித்� வீட்டின் குடும்்பத் �லலவி மறறும் 
மகள தவளியில் தசன்றிருந்� கவல்ளயில் 
இந்� அனர்த்�ம் நிகழ்ந்துள்ள�ாகவும் அ�னால் 
அவர்கள இருவரும் உயிர்�ப்பிை�ாகவும் 
த�ரிை வருகி்றது. இப்்பகுதியிலிருந்து மண்சரிவு 
அ்பாைம் காரணமாக தவளிகைறுமாறு அவர்க-
ளுக்கு ஏறகனகவ அறிவிக்கப்்பட்டிருந்��ாகவும் 
த்பாலிஸார் கமறதகாண்ட ஆரம்்பகட்ட விசார-
லணயில் த�ரிை வந்துள்ளது. எனினும் மண்ச-
ரிவு அ்பாைம் காணப்்பட்டு தவளிகைறுமாறு அறி-
விக்கப்்படுகின்்ற க்பாதிலும் அவர்களுக்கு காணி 
வீடு க்பான்்றவறல்ற உடனடிைாக த்பறறுக்-

தகாள்ள முடிவதில்லல. சில 
கவல்ளகளில் காணிகள த்பறறுக்-

தகாடுத்�ாலும் வீடுகல்ள மீண்டும் அலமத்துக்-
தகாளவ�றகான வசதிகள எல்கலாரிடமும் காணப்-
்படுவதில்லல. கட்டடம் அலமப்்ப�றகு முன் 
வலர்படஙகள, மறறும் மண்சரிவு ்பறறிை ஆய்வு 
அறிக்லககள என்்பன கால�ாம�த்ல� ஏற்படுத்-
துகின்்றன. கட்டட ஆராய்ச்சி நிலலைத்�ால் அனு-
மதிக்கப்்பட்டவாக்ற த்பரும்்பாலும் கட்டடஙகள 
நிர்மாணிக்கப்்படுகின்்றன. அனுமதியின்றி நிர்மா-
ணிக்கப்்படும் கட்டடஙகள த�ாடர்்பாக உரிை சட்-
டநடவடிக்லககல்ள த்பாலிஸாரும் உளளூராட்சி 
அதிகார சல்பகளும் எடுக்காதிருப்்பது இவவாறு 
அனர்த்�ஙகள ஏற்படுவ�றகு காரணமாகின்்றன 
என்்றால் அது மிலகைாகாது.   

இக�கவல்ள கடந்� 02ம் திகதி நாவலபிட்டிை 
தகட்டபுல அக்கரகந்� க�ாட்டத்தில் க�யிலல 
மலலயில் கவலல தசய்துவிட்டு வீடு திரும்பி 
தகாண்டிருந்�க்பாது வீதியின் குறுக்கக அலமக்-
கப்்பட்டிருந்� ்பாலத்தின் கமல் ஆறறு தவள்ளம் 
கலரபுரண்டு ஓடிக்தகாண்டிருந்��ால் கயிறு 
ஒன்றின் உ�வியுடன் ்பாலத்ல�க் கடக்க மனி� 

சஙகிலி அலமத்து தசன்்றக்பாது அதில் லகநழுவி 
மூன்று த�ாழிலா்ளர்கள மிகவும் ்பரி�ா்பமான 
முல்றயில் தவள்ளத்தில் அடித்துச் தசல்லப்்பட்டு 
உயிரிைந்�ார்கள.   

இதில் முக்கிை விடைம் என்னதவன்்றால் இப்்பா-
லத்தில் ்பாதுகாப்பு கம்பிகள எதுவும் கிலடைாது. 
இந்� ்பாலத்ல� அபிவிருத்தி தசய்யும லக்பாது 
நீரின் அ்ளலவ கருத்தில் தகாண்டு ்பாலத்தின் 
உைரத்ல� மதிப்பி ட்டிருக்க கவண்டும். ம�கு 
க்பான்று அலமக்கப்்பட்டலமயும் இந்� அனர்த்-
�த்துக்குக்  காரணம் எனப் ்பலரும் சுட்டிக்காட்டு-
கின்்றனர்.   

இக� கந ரம்  கலத்பாட நீர்வீழ்ச்சிலைப் ்பார்-
லவயி டுவ�றகாக �னது கா�லனுடன் தசன்்ற-
க்பாது கா�லி வழுக்கி விழுந்து மரணமலடந்-
�ார். இந்� சம்்பவம் உயிரிலன துச்சமாக மதித்து 

்பாதுகாப்்பற்ற 
முல்றயில் கவன-

மின்றி தசைற்படுவ�லனகை 
எடுத்து காட்டுகின்்றது.   

எது எவவா்றான க்பாதிலும் சீரற்ற 
காலநிலல காரணமாக 7649 க்பருக்கும் அதிக-

மானவர்கள ்பாதிக்கப்்பட்டுள்ளனர் 25 வீடுகளுக்-
கும் கமல் கச�மலடந்துள்ளன. 643 குடும்்பஙக-
ளுக்கு கமல் இடம்த்பைர்ந்துள்ளன. 16 இறகும் 
கமற்பட்ட இலடத்�ஙகல் முகாம்கள அலமக்கப்-
்பட்டுள்ளன. ஏழு மாவட்டஙகளுக்கு மண்சரிவு 
அ்பாைம் விடுக்கப்்பட்டுள்ளது.   

அம்்பகமுவ பிரக�ச தசைலகத்திறகுட்்பட்ட ்பல 
்பகுதிகள தவள்ளம் மறறும் மண்சரிவு காரண-
மாக ்பல கச�ஙகல்ள எதிர்தகாண்டுள்ளது. வட்-
டவல்ள த்பாலிஸ் பிரிவுக்குட்்பட்ட வட்டவல்ள 
லைட்ரி க�ாட்டத்ல� ஊடறுத்து தசல்லும் ஆறு 
த்பருக்தகடுத்��ன் காரணமாக அத்க�ாட்டத்தில் 
உள்ள வீடுகளுக்குள தவள்ளம் ்பாய்ந்து 25 
குடும்்பஙகல்ளச் கசர்ந்� சுமார் எண்்பது க்பர் 
வலர ்பாதிக்கப்்பட்டனர்.   

இப்்பகுதி இவவருடத்தில் மாத்திரம் இரண்டு 
�லடலவகள ்பாதிப்புக்குள்ளாகிைது. வீடுகளுக்-
கும் ்பாரிை கச�ம் ஏற்பட்டுள்ளதுடன் உலடலமக-
ளும் கச�மலடந்துள்ளன.   

ைட்டன் ்பகுதியில் வடிகால்வாய்கள 
முல்றைாக அலமக்கப்்படா� நிலலகை காணப்்படு-
கி்றது. ைட்டன் தகாழும்பு பிர�ான வீதியில் சிறிை 
மலையில் கூட மாணிக்கப்பிளல்ளைார் ஆலைத்-
திறகு முன்பு உள்ள பிர�ான வீதி நீரில் மூழ்குவது 
இ�னால்�ான்.   

இ�னால் த்பாதுமக்கள ்பல்கவறு ்பாதிப்புக்-
கல்ள சந்தித்து வருகின்்றனர். மலை கநரஙகளில் 
இவவீதியில் நடந்து தசல்லும் ்பலரின் ்பா�ணி-
கள நீரில் அடித்துச்தசல்லப்்படுகின்்றன த்பறும-
திமிக்க த்பாருட்கள நீரில் வீழ்ந்து அடித்துச்தசல்-
லப்்பட்டுள்ளன. இ�றகு ்பல வருடஙகளுக்கு முன் 
ைட்டன் பிர�ான ்பாடசாலல ஒன்றில் கல்வி 
்பயிலும் 09 வைது மாணவி ்பாடசாலல விட்டு 
வீடு திரும்பி தகாண்டிருந்�க்பாது வீதியில் நீர் 

நிரம்பி இருந்��ால் கால்வாயில் வீழ்ந்து நீரில் 
அடித்துச் தசல்லப்்பட்டு உயிரிைந்� சம்்பவம் வாச-
கர்களுக்கு நிலனவில் இருக்கலாம். ஒவதவாரு 
வருடமும் மலைக் காலத்தில் இப்்பகுதியில் வாகன 
தநரிசலும் ஏற்படுகின்்றது.   

ைட்டன் டிக்ககாைா நகர சல்ப இலவ எ�லன-
யும் கண்டு தகாளவதில்லல. அவவப்க்பாது �ற-

காலிகமாக எ�லனைாவது தசய்து கண்டும் 
காணா�துக்பால் இருந்து விடுகி்றது.   

மக்கள அலடயும் ்பாதிப்புக்கள ்பறறி 
எவவி� கவலலயும் குறித்� சல்பக்கு 
கிலடைாத�ன்க்ற கூ்றகவண்டும். குறித்� 
நகரசல்ப பிரக�சத்தில் ்பல சட்டவிகரா� 
கட்டடஙகள காணப்்படுகின்்றன. இந்� கட்ட-
டஙகளில் ஆ்பத்து குறித்து நகரசல்ப அதி-
காரிகளுக்கும் அரசிைல் பிரமுகர்களுக்கும் 
எழுத்து மூலம் அறிவிக்கப்்பட்டிருந்�ாலும் 
கூட எவவி� நடவடிக்லகயும் எடுக்கப்்பட்ட-
�ாகத் த�ரிைவில்லல.   

கட்டடஙகளுக்கான அனுமதியிலன த்பற-
றுக்தகாடுக்கும் க்பாது அந்� சல்பயில் 
ஒரு த�ாழிநுட்்பவிைலா்ளர் மறறும் கட்டட 
அலமப்புக்குழு இருந்தும் முல்றைாக 
எ�றகும் அனுமதி வைஙகுவ�ாகத் த�ரிை-
வில்லல. இ�னால் அண்லமக்காலமாக 
்பல கட்டடஙகள �ாழி்றக்கத்திறகுள்ளாகி 
�றக்பாது அவறறிலிருந்து தவளிகைறுமாறு 
அறிவிக்கப்்பட்டுள்ளது.   

இம் மலையின் க்பாது ைட்டன் எம்,ஆர் 
நகர் ்பகுதியில் அலமந்துள்ள ஐந்து மாடி 
கட்டடம் ஒன்று �ாழி்றக்கத்திறகு உள்ளாகி 
04.08.2022 திகதி கட்டட ஆராச்சி நிலல-
ைத்தின் அதிகாரிக்ளால் ்பரிகசா�லனக்கு 
உட்்படுத்�ப்்பட்டு அக்கட்டத்திலிருந்து தவளி-
கைறுமாறு அறிவிக்கப்்பட்டுள்ளது.   

இந்� நகரப்்பகுதியில் உள்ள கால்வாய்-
கள முல்றைாக திருத்திைலமக்கா��ன் கார-
ணமாகவும் சுத்�மாக லவக்கப்்படா��ாலும் 

மலை கநரஙகளில் நகரத்தின் 
்பல இடஙகளில் நீர் வீதியில் 
த்பருக்தகடுப்்பது வைலம. இது 
கண்டு தகாள்ளப்்படவில்லல.   

இது குறித்� அதிகாரிகளின் 
கவனத்திறகு சமூக வலலத்-
�்ளஙகளின் மூலமாகவும், 
ஊடகஙகளின் மூலமாகவும் 
எழுத்து மூலமாகவும் த்பாது-
மக்கள முல்றப்்பாடுகள தசய்-
துள்ள க்பாதிலும் அலவ 
தசவிடன் காதில் ஊதிை சஙகு 
க்பால இருப்்ப�ாக த்பாது 
மக்கள குற்றம் சுமத்துகின்்ற-
னர்.   

இக� கநரம் தவள்ளம் கார-
ணமாக தகாட்டகலல வட்ட-

வல்ள உளளிட்ட பிரக�சஙகளில் ்பல வீடுகளுக்கு 
தவள்ள நீர் புகுந்து த்பாது மக்கள மிக சிரமங-
களுக்கு முகம் தகாடுத்�னர். இல�த் �டுப்்ப�ற-
கான முல்றைான தீர்வு இதுவலர முன்லவக்கப்-
்படவில்லல.   

ைட்டன் தகாழும்பு, ைட்டன் கண்டி, ைட்டன் 
நுவதரலிைா உளளிட்ட ்பல வீதிகள ்பல �டலவ-
கள மண்சரிவால் த்பாதுப்க்பாக்குவரத்து முற்றா-
கத் �லடப்்பட்டுள்ளன.   

தகாழும்பு ்பதுல்ள பிர�ான புலகயிர� மார்க்-
கத்தில் சுமார் 15கும் கமற்பட்ட இடஙகளில் மண்-
சரிவு ஏற்பட்டு ்பல நாட்கள புலகயிர� கசலவகள 
�லடப்்பட்டன. விவசாை காணிகள நீரில் மூழ்கி 
்பல விவசாயிகள ்பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளனர்.   

இவவாறு ்பாதிக்கப்்படு்பவர்களுக்கு உடன-
டிைாக நிவாரணம் த்பறறுக்தகாடுப்்ப�றகான 
கவலலத்திட்டம் ஒன்று கூட முல்றைாக இல்லல. 
ஏலனை மாவட்டஙகளில் �ாழ் நிலப்்பகுதிகள 
நீரில் மூழ்கப்க்பாகி்றது என்று அறிந்� உடன் ்பல 
முன்தனச்சரிக்லக நடவடிக்லககள முன்தனடுக்-

கப்்படுகின்்றன. எனினும் மலலைகத்தின் ்பல ்பகு-
திகள வருடாவருடம் ்பாதிக்கப்்படுகின்்ற க்பாதிலும் 
அவவா்றான ஒரு நடவடிக்லக முன்தனடுக்கப்்படு-
வ�ாகத் த�ரிைவில்லல.  

இந்� இைறலக அனர்த்�ஙகளினால் ்பாதிக்கப்-
்படுவது நாட்டின் த்பாரு்ளா�ாரகம. எனகவ இத்�-
லகை கச�ஙகள ஏற்படாதிருக்கும் வலகயில் உட-
னடிைாக தீர்வுகள காண்்பது மிகமுக்கிைம்.   

கமலும் இந்� இைறலக அனர்த்�ஙகளில் 
த்பரும்்பாலானலவ மக்களின் தூர கநாக்கற்ற நட-
வடிக்லககள காரணமாகவும் இடம்த்பறுகின்்றன 
என்்றால் அது மிலகைாகாது. ஆறல்ற மறித்து 
வீடுகல்ளயும் கடடஙகல்ளயும் அலமப்்பதுவும், 
குப்ல்பகல்ள கால்வாய்களிலும் ஆறுகளிலும் 
வீசுவதும், மரஙகள ்பாதுகாப்்பற்ற முல்றயில் 
�றிப்்பதுவும், அபிவிருத்தி என்்ற க்பார்லவயில் 
்பல்கவறு முல்றககடான விடைஙகள கமற-
தகாள்ளப்்படுவதும் திட்டமிடப்்படா� அபிவிருத்தித் 
திட்டஙகள கமறதகாள்ளப்்படாலமயும் த்பரும் -
்பாலான இைறலக அனர்த்�ஙகளுக்கு காரண-
மாகின்்றன.   

எனகவ நாட்டில் உள்ள சட்டத்திட்டஙக-
ளுக்ககற்ப உடன் நடவடிக்லககள எடுக்கப்-
்பட கவண்டும். அலவ முல்றைாக அமுல் 
்படுத்�ப்்பட கவண்டும். க�லவ கருதி ்பல 
புதிை சட்டஙகளும் தகாண்டு வரு�ல் 
கவண்டும். அரசிைல் இலா்ப கநாக்கத்-
திறகாக தசைற்படுவ�லன �விர்த்து பிர-
க�சத்தின் அபிவிருத்தி, மக்கள நலம் 
க்பான்்றவறறில் அதிக அக்கல்ற தகாண்-
டவர்க்ளாக ஆட்சிைா்ளர்கள என்ல்றக்கு 
மாறுகி்றார்கக்ளா அன்று�ான் இவவா்றான 
்பாதிப்புகளிலிருந்து நாம் விடு்பட முடியுகம 
�விர கவறு எந்� மாறறீடும் இ�றகு தீர்வா-
காது.   

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY AUGUST 07, 2022 112022 ஓகஸ்ட் 7 ஞாயிற்றுக்கிழமை

தகாழும்பு மத்தி 
த்பாதுச்சுகா�ார அதிகாரி 
அலுவலகமும், 
கலக் ைவுஸ் நிறுவன-
மும் இலணந்து, கலக் 
ைவுஸ் ஊழிைர்களுக்கு 
தகாகரானா கநாய்க்தகதி-
ரான பூஸ்டர் �டுப்பூசிலை 
கநறறு முன்தினம் 
வைஙகிைது. 
கலக்ைவுஸில் இடம்த்பற்ற 
இந்நிகழ்வில் நிறுவன 
ஆசிரிைபீடப் ்பணிப்்பா்ளர் 
சிசிர ்பரண�ந்திரி மறறும் 
தினகரன் மறறும் 
தினகரன் வாரமஞசரி 
பிர�ம ஆசிரிைர் 
க�. தசந்தில்கவலவர் 
ஆகிகைார் �டுப்பூசிகல்ளப் 
த்பறறுக்தகாண்டக்பாது ....

சீர்மை பெறாத திட்டங்கள், சீர்மைக்கபெ்டாத ்கால்ாய்களினால   
சீறிப ொய்நத ஆடி மை்ை ப்ள்்ளம்

மலைவாஞ்ஞன்   ...?
(்படஙகள : ைட்டன் விகசட நிரு்பர்
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கடந்த இரு வருடஙகளாக ககாவிட் 19 
ந�ாய் நிமை காரணைாக ந�ாதிய உணமவப்-
க�ற்றுக் ககாளள ந�ாராட்டம் �டத்திவந்த 
ைக்கள மீது க�ாருளா்தார க�ருக்கடியும் 
இடியாக வநதிறஙகியுளளது. குறிப்�ாக 
ஒநர க�ற்நறாமரக் ககாணட குடும்�ஙகள 
(single parent households) மீதும் நிமையான 
க்தாழில் புரியா்தவரகள மீதும் ஏற்ககனநவ 
க்தாழில்கமள இழநது ்தவிப்�வரகள மீதும் 
மிக நைாசைான �ாதிப்புகமள ஏற்�டுத்தியுள -
ளது.   

அரசாஙகத்தின் முமறயற்ற விவசாயக் 
ககாளமக காரணைாக சடுதியாக வீழ்ச்சிய-
மடந்த ்தானியஙகள, ைரக்கறிகள, �ழவமக -
கள ந�ான்ற விவசாய விமளக�ாருட்களின் 

உற்�த்திகள எரிக�ாருள �ற்றாக்குமற கார-
ணைாக நைலும் வீழ்ச்சியமடந்தது.   

குறிப்�ாக மீன்பிடித்துமறயிலும் க�ல் 
விவசாயத்துமறயிலும் கடுமையான �ாதிப் -
புகள ஏற்�ட்டன. உற்�த்திகள நைற்ககாள -
ளப்�ட்டாலும் அவற்மறச் சநம்தகமள 
ந�ாக்கி �கரத்துவ்தற்கான ந�ாக்குவரத் -
துக்கு ந்தமவயான எரிக�ாருமளப் க�ற்றுக் 
ககாளவதில் மிகப்க�ரிய சிரைம் எதிரந�ாக்-
கப்�ட்டமையால் அரிசி ைரக்கறி உட்�ட்ட 
உணவுப் க�ாருளகளின் விமைகள துரி்தைாக 
அதிகரித்துச் கசன்றன. 2021 ஆம் ஆணடு-
டன் ஒப்பிடுமகயில் 2022 இல் கடந்த ஏழு 
ைா்த காைப்�குதியில் இைஙமகயில் உண-
வுப்க�ாருளகளின் விமையதிகரிப்ம�க் 
காட்டும் உணவுப் �ணவீக்கத் ்தரவுகள அட் -
டவமணயில் காட்டப்�ட்டுளளன.

இவவருடத்தின் ஆரம்�த்திலிருநந்த உண -
வுப்க�ாருள விமைகள கட்டுக்கடஙகாைல் 
அதிகரித்துச் கசன்றுளள ந�ாதிலும் கடந்த 
இரணடு ைா்தஙகளில் உணவுப்க�ாருட்க-
ளின் விமைகள கடுகதி நவகத்தில் உயரநதுள-
ளமை க்தளிவாகிறது.   

இ்தனால் அடித்்தட்டு ைக்கள உட்�ட 
இைஙமக ைக்களில் க�ரும்�ாைாநனார 
கடும் �ாதிப்புகமள எதிரந�ாக்கியுளளனர. 
24 இைட்சம் ந�ர வறுமைக் ககாட்டின் கீழ் 
விழுநதுளளனர. ்தைது வாழ்வா்தாரத்ம்த 
இழநது உணவுப்க�ாருட்களின் சுழல் விமை -
யதிகரிப்பினால் கடுமையாகப் �ாதிக்கப்�ட் -
டுளளனர.   

இைஙமகயில் உளள 
�த்து குடும்�ஙகளில் மூன்று 
குடும்�ஙகள அ்தாவது 
சுைார 6.3 மில்லியன் ந�ர 
உணவுப் �ாதுகாப்�ற்ற 
நிமையில் உளள்தாக உைக 
உணவுத்திட்டம் கூறுகிறது. 
இவரகளில் 65000 ந�ர 
உணவுப் �ற்றாக்குமறயால் 
மிகநைாசைாகப் �ாதிக்கப் -
�ட்டுளள்தாகவும் கூறப்�டு-
கிறது. சுைார 6.7 மில்லியன் 
ந�ர ஏற்றுக் ககாளளத்்தக்க 
�ல்ை உணமவப் க�ற்றுக் -
ககாளள முடியா்த நிமையில் 
உளளனர. அத்துடன் 
இரணடு இைட்சம் குடும்-

�ஙகள அவசர வாழ்வா்தார சைாளிப்பு உ�ா -
யஙகளான உணவு நவமளகமளத் ்தவிரத்்தல் 
உணணும் உணவின் அளமவக்குமறத்்தல் 
உணண விரும்�த்்தகா்த உணவு வமககமள 
உணணத் ்தமைப்�டல் ந�ான்றவற்மற 
கமடப்பிடிப்�்தாகவும் கூறப்�டுகிறது.

�ாதிக்கப்�ட்டுளள ைக்களில் க�ருந-
ந்தாட்டத்துமறயில் உளளவரகநள �கரப்புற 
ைற்றும் கிராைப்�ற ைக்கமள விடவும் மிக 
நைாசைான �ாதிப்�கமள எதிரககாணடுள -
ளனர. அஙநக வாழும் ைக்களில் அமரப்�ங-
கிற்கும் நைற்�ட்ட குடும்�ஙகள ந�ாதிய-
ளவு உணமவப் க�ற்றுக்ககாளள முடியா்த 
நிமையில் உளளனர. �கரப்புறஙகளில் 

வாழும் வறிய ைக்கள ்தம்மிடம் உளள ்தஙக 
�மககள நசமிப்புகமள விற்றுத் தீரத்து பிச்சி-
மனமயச் சைாளிக்க முயலும் அந்தநவமள 
ந்தாட்டப்புற ைக்கள ஏற்ககனநவ உணவுக் -
காகக் கடன் க�ற்று வாழும் நிமைக்குத் ்தள-
ளப்�ட்டுளளனர.   

இப்ந�ாம்தய உணவுப் க�ாருள விமைய -
திகரிப்பு ைற்றும் அத்தியாவசியப் க�ாருள-
களின் ்தட்டுப்�ாடு என்�வற்றுக்கு தீரவாக 
க�ாதுைக்கள இப்ந�ாது கமடப்பிடிக்கும் 
உ�ாயஙகள எதிரகாைத்தில் அவரகளின் வரு-
ைானம் உமழக்கும் ஆற்றமை நைாசைாகப் 
�ாதிக்கும் எனச் சுட்டிக்காட்டப்�ட்டுளளது.   

குறிப்�ாக கரப்பிணி ைற்றும் �ாலுுௗட்டும் 
்தாய்ைாரகள குழநம்தகள ைற்றும் சிறுவரகள 
ந�ாதிளவு நிமறயுணமவப் க�ற முடியா்த 
நிமையில் அவரகளது ந�ாஷாக்கு நிமை 
�ாதிக்கப்�ட்டு எதிரகாைத்தில் ஒரு ஆநராக்-
கியைற்ற சந்ததி உருவாவதுடன் அவரகளது 
க்தாழில்�மடயின் ்தரமும் வீழ்ச்சியமடநது 
வருைானம் உமழக்கும் ஆற்றலும் வீழ்ச்சி-
யமடயும். ஏற்ககனநவ இைஙமகச் சிறார-
களின் ந�ாஷாக்கு ைட்டம் குமறவாக உள-
ளக்தன்று சரவந்தச ஆய்வுகள காட்டியுளள 
நிமையில் ்தற்ந�ாது ஏற்�ட்டுளள இந்த 
நிமை மிக ஆழைான �ாதிப்புகமள உருவாக் -
கும்.   

ைற்றுகைாரு சரவந்தச கசய்தி நிறுவன -
கைான்றின் ்தகவலின்�டி இைஙமகயில் 
வாழம் குடும்�ஙகளில் எழு�து ச்தவீ்தைா-
னமவ உணவுப் �ற்றாக்குமறமய எதிர -
ந�ாக்குகின்றன. உைக சுகா்தார ்தா�னம் 
�ரிநதுமர கசய்துளள்தன்�டி ந�ாஷாக்கு-
மிக்க உணமவப் க�ற நவணடுைாயின் ஒரு 
குடும்�ம் ைா்தகைான்றுக்கு 93675 ரூ�ா 
க்தாடக்கம் 148868 ரூ�ா வமரயிைான வரு -
ைானத்ம்த ஈட்ட நவணடும். ஆனால் இைங -
மகயில் குடும்�ம் ஒன்றின் சராசரி வருைா -
னம் 76414 ரூ�ாவாகும். இைஙமகயில் மிக 
வறிய 20 ச்தவீ்தைான குடும்�ஙகள 17572 
ரூ�ாமவ ைட்டுநை ைா்தாந்த வருைானைாகப் 
க�றுவ்தாக உத்திநயாக பூரவ புளளிவி�ரங-
கள காட்டுகின்றன.   

ஆகநவ இைஙமக ைக்களில் மிகக் கணி -
சைான ந�ர உணவுப்�ாதுகாப்பில் சவால் 
மிக்க நிமையில் காணப்�டுகின்றனர. 
எனநவ இைஙமக அரசாஙகத்தின் அவசர 
முன்னுரிமைத் க்தரிவாக ைக்களின் உணவப் 
�ாதுகாப்பும உறுதிப்�டுத்்தல் அமைய 
நவணடும். உடனடியாக அது கசய்யப்�டல் 
நவணடும். இது க்தாடரபில் உரிய ்தரப்பினர 
கரிசமன ககாளவது முக்கியம்.     அரசின் 
்தற்ந�ாம்தய அவசர முன்னனுரிமை  ந்தரவு 
ைக்களின் உணவிப் �ாதுகாப்ந�!

கருஙகடமை ந�ாக்கிய ரஷயாவின் 
முற்றுமக உைகம் முழுவதும் உளள சநம்த-
களின் உணவு விநிநயாகத்ம்த முற்றாகநவ 
�ாதித்திருந்தது. இ்தனால் �ாரியளவிைான 
உக்மரனின் ்தானிய உற்�த்திமய ஏற்றுைதி 
கசய்ய முடியா்த நிமைக்கு ்தளளப்�ட்டது. 
இ்தமன கருத்திற்ககாணடு உைக�ாடுகள 
குறிப்�ாக நைற்கு�ாடுகள ரஷயா மீது �ாரிய 
குற்றச்சாட்டுக்கமள முன்மவத்திருந்தது. 
அகைரிக்காவும் ந�ட்நடா �ாடுகளும் உக்-
மரனுக்கு �ை மில்லியன் கணக்கான ஆயு-
்தஙகமள வழஙகுவ்தற்கு முன்வந்த சூழலில் 
ரஷய கருஙகடல் முற்றுமகமய �தில் �டவ-
டிக்மகயாக நைற்ககாணடிருந்தது. மிகப்பிந-
திய ்தரவுகளின்�டி உக்மரனுக்கு 270மில்-

லியன் அகைரிக்க கடாைமர �ாதுகாப்பு 
கசைவீனத்துக்காக அகைரிக்கா உ்தவியாக 
வழஙகி உளளது. இதில் �டுத்்தர தூர ்தாக்கு-
்தமை நைற்ககாளளும் கராக்ககட் வமககள, 
ஆளில்ைா்த விைானஙகள விைான எதிரப்பு 
பீரஙகிகள, ஆட்ைறி கராக்ககட்டுகள 
ந�ான்றமவ உளளடஙகைாக ஆயு்த ்தள�ா-
டஙகமள வழஙகுவ்தற்கு அகைரிக்கா முன்-
வநதுளளது. ரஷயாவின் பீரஙகி �மடகமள 
எதிரககாளளும் வி்தத்தில் ்தகவல் க்தாடரபு 
�ரிைாற்றஙகமளயும் ஒருஙகிமணப்புக்கான 
க்தாழில்நுட்�ஙகமளயும், கூடு்தல் கவடி-
ைருநதுகமளயும், 36 000பீரஙகி கவடிக�ா-
ருட்கமளயும் வழஙகுகைன கவளமள 
ைாளிமகயின் ந்தசிய �ாதுகாப்பு சம�யின் 
ஒருஙகிமணப்�ாளர ந�ான் கிரபி க்தரிவித்-
துளளார. இவவறிவிப்பு கவளியாகிய சந்தரப்-
�த்தில் மகச்சாத்திடப்�ட்ட ஒப்�ந்தத்ம்தநய 
ரஷயா மீறியுளள்தாக உக்மரன் குற்றம்சாட்-
டியுளளது. எனநவ, இஙகு இரு �ாடுகளுக்-
குமிமடயிைான ந�ார என்�து ஐநராப்�ா-
வுக்கு ைட்டுைன்றி உைகம் முழுவ்தற்குைான 
க�ாருளா்தார க�ருக்கடிக்கான க�ாறிமய 
கட்டமைத்துளளது. இத்்தமகய க�ருக்கடியி-
லிருநது மீளவ்தற்கான உத்திகமள ரஷயாவும் 
உக்மரனும் வகுத்து ககாணடாலும் அ்தன் 
�மடமுமறமய சாத்தியப்�டுத்துவதில் அதிக 
க�ருக்கடிமய ககாணடுளளது. அ்தமன 
விரிவாக ந�ாக்குவது அவசியைாகும்.   

மு்தைாவது, கருஙகடல் உடன்�டிக்மக 
மகச்சாத்திடப்�ட்ட குறுகிய காைத்தில் உக்-
மரனுமடய எல்மைப்�குதிமய அணடிய 
பிரந்தசத்தில் அமைநதுளள விைாமனப்-
�மட ்தளம் ைற்றும் புமகயிர்த �ாம்த கட்ட-
மைப்பு, ஆயு்தக்கிடஙகு ைற்றும் உக்மரனின் 
ந�ாரக்கப்�மை இைக்கு மவத்து ரஷயா 
�ாரிய ஏவுகமண ்தாக்கு்தமை நிகழ்த்திய-
்தாக க்தரிய வருகிறது. இத்்தாக்கு்தல் குறித்து 
ரஷயா கருத்து க்தரிவிக்கும் ந�ாது இராணுவ 
இைக்குகமள ைாத்திரநை குறிமவத்து ்தாக்கி-
ய்தாகவும், எந்த அடிப்�மடயிலும் ்தானிய 
ஏற்றுைதிமய அது �ாதிக்காக்தனவும் அறிவித்-
துளளது. கருஙகடல் துமறமுகம் மீது ரஷயா 
�டத்திய ்தாக்கு்தல் ஒப்�ந்தத்ம்த மீறும் 
கசயகைன உக்மரன் க்தரிவித்்த ந�ாது ்தானிய 
ஏற்றுைதி �டவடிக்மகமய துரி்தப்�டுத்்த முன்-
வநதுளளது. உைகளாவிய ரீதியில் உக்மரன் 
நைற்கு �ாடுகளின் ஒத்துமழப்ந�ாடு ரஷயா-
விற்கு எதிரான ந�ாமர நைற்கு �ாடுகளுக்காக 
நிகழ்த்திவருவம்த அவ்தானிக்க முடிகின்றது. 
அ்தமனநய ்தானிய ஏற்றுைதியிலும் கவளிப்�-
டுத்துவ்தாக க்தரிகின்றது. பி.பி.சி-இன் கசய்தி 
அறிக்மகயின்�டி ரஷய ஒப்�ந்தத்ம்த மீறியுள-

ளது எனக்குறிப்பிட்டுளள ைறுகணம் ்தானிய 
ஏற்றுைதிக்கு அனுைதி வழஙகியுளளமை அவ-
்தானிக்க முடிகிறது.   

இரணடாவது, உக்மரனின் ்தானிய ஏற்று-
ைதி நைற்கு �ாடுகளின் அடிப்�மடத்ந்தமவ-
கமள பூரத்தி கசய்யும் என்ற அடிப்�மடயில் 
கசயற்�ட்டுளளந்தாடு ரஷயாவின் க�ாருட்-
கள ஏற்றுைதிக்கான ்தமடமய விதித்்த லித்து-
நவனியா அ்தமன நீக்கியுளளந்தாடு ரஷயா-
வின் ரயில் இமணப்ம� �யணிகள ைற்றும் 
க�ாருட்கமள எற்றி இறக்கும் ரயில் �யணத்-
ம்தநய அனுைதித்துளளது. கடந்த �ூன் 
ைா்தம் ஐநராப்பிய ஒன்றியத்துடன் இமணநது 
அத்்தமகய ்தமடகமள பிறப்பித்்த லித்துநவ-
னியா உடனடியாக அமுலுக்குவரும் வி்தத்-
தில் அத்்தமகய ்தமடகமள 25.07.2022அன்று 
நீக்கியுளளது. ஐநராப்பிய ஒன்றியமும் ரஷய 
வஙகிகளுக்கு விதித்்த ்தமடயிமன நீக்கியுள-
ளது என்�ம்த இந்த �குதியில் குறிப்பிட்டி-
ருந்தமை கவனிக்கத்்தக்கது. இரணடாம் உைக 
யுத்்தத்திற்கு பின்னர ரஷயாவின் க�ாருளா்தார 
க�ருக்கடி ஐநராப்�ாமவ அதிக �ாதிப்புக்கு 
உளளாக்கி உளளது என்�ம்தயும் அதிலிருநது 
விடு�டுவ்தற்கான உத்திகமள ஐநராப்�ா கட்-
டமைத்து வருவ்தாகவும் ஐநராப்�ாவிலிருநது 
கவளிவரும் ஊடகஙகளில் மு்தன்மையான 
கருத்துக்களாக காணப்�டுகின்றது.   

மூன்றாவது, கருஙகடல் விவகாரம் உக்-
மரன்-ஐநராப்பிய க�ாருளா்தார கட்டுைா-
னத்தில் ஆநராக்கியைாக காணப்�டுகின்ற 
அந்தநவமள ரயாவும் ்தனது ந�ாரவலுமவ 
கருஙகடலில் உறுதிப்�டுத்திக்ககாளளவும் 
அ்தனூடாக நைற்கு-உக்மரன் ஆயு்த விநி-
நயாகத்திமன க�ருக்கடி உளளாக்கவும் 

திட்டமிட்டுளளது. குறிப்�ாக. ்தானிய ஏற்று-
ைதிக்கான கருஙகடல் துமறமுகஙகமள திறந-
துவிடும் ந�ாக்கானது ஆயு்த �ரிைாற்றத்துக்-
கான ்தமடயிமன அதிகப்�டுத்்தவ்தாகநவ 
க்தரிகின்றது. இ்தனூடாக உக்மரனில் ஆயு்த 
்தள�ாடஙகளின் அளவீட்மடயும் ந�ாரக்-
கப்�ல்களின் வலிமைமயயும் முடிவுக்கு 
ககாணடுவருகின்ற ந�ாக்கில் ரஷயாவின் �ட-
வடிக்மக அமைநதுளளது.   

�ான்காவது, கருஙகடல் உடன்�ாடு கவளிப்-
�மடயாக ரஷயாவின் இராணுவ ்தள�ாடங-
கமள �ாதுகாப்�்தற்கும் அ்தமன �ைப்�டுத்து-
வ்தற்கும் உத்தியாக அமைநதுளளது. குறிப்�ாக 
ஈரானிடமிருநது ்தருவிக்க முயலும் ஆளில்-
ைா்த விைானஙகள ரஷயாவின் ஆயு்த ்தள�ாட 
விநிநயாகத்ம்தயும் க்தாடர நராநதுகமளயும் 
உக்மரனின் ஆளில்ைா்த விைானஙகளிலும் 
�ாரிய அழிவுகமள ஏற்�டுத்தி வருகின்றது. 
இ்தமன ்தடுக்கவும் இ்தற்கான �திலீட்மட 
நைற்ககாளளவும் அத்்தமகய உடன்�டிக்மக 
வலுவான �ைத்ம்த ரஷயாவிற்கு ஏற்�டுத்தி 
ககாடுக்க முடியுகைன்று ந�ார வல்லுனரகள 
கணிப்பிடுகின்றனர. இ்தன்மூைம் கருஙகடல் 
உடன்�டிக்மக �ாதுகாப்பு �ைன்சாரந்த உடன்-
�டிக்மகயாக காணப்�டுகின்றது.  

ஐந்தாவது, துருக்கியுடனான ரஷயாவின் 
�கரவு கருஙகடல் உடன்�டிக்மக சாரந்த 
அம்சைாகநவ ைதிப்பீடு கசய்யப்�டுகின்-
றது. ந�ட்நடா அணியிலும் நைற்கு அணி-
யிலும் அஙகத்துவம் க�ற்ற துருக்கியுடன் 
ரஷயா உடன்�டிக்மகமய எட்டுவக்தன்�து 
பிராநதிய அரசியல் சைநிமையின் புதிய வடி-
வைாகநவ காணப்�டுகின்றது. அவவமக 
ைாற்றைானது, உக்மரன் -ரஷய ந�ாரின் �ங-

கு்தாரராக துருக்கி ைாற்றப்�ட்டுளளதுடன், 
கருஙகடல் துருக்கியின் கசல்வாக்குக்கு உட்-
�ட்டது என்�்தனாலும் ரஷயா துருக்கியுடன் 
க�ருக்கைான உறமவ அல்ைது முரண�ாடற்ற 
உறமவ கட்டமைப்�தில் கரிசமன ககாணடு 
கசயற்�டுகின்றது. எஸ்-400இமன ரஷயா-
விடமிருநது ்தருவித்்த துருக்கி கருஙகடல் 
உடன்�ாட்டின் மூைம் இராணுவரீதியிைான 
மூநைா�ாய ந�ாக்குநிமையில் க�ருக்கைான 
�ாடாக ரஷயாமவ அமடயாளம் கணடுள-
ளது. இ்தனால், நைற்கு �ாடுகளின் அரசியல் 
இராணுவரீதியிைான பிரிப்புகளுக்குள உட்�-
டா்த உறவுநிமைமய துருக்கி ரஷயாநவாடு 
ககாளள முயலுகிறது.  

ஆறாவது, கருஙகடல் உடன்�டிக்மக 
ரஷயா,- துருக்கி, உக்மரனுடன் இமணநது 
கசயற்�டுவக்தன்�துவும் ஈராமன �க்க�-
ைைாக ககாணடுளளமையும் இஸ்நரலிய 
அரசியல் இருப்ம� அதிகம் க�ருக்கடிக்குள 
்தளளியுளளது. சிரிய விவகாரத்தில் முரண-
�ட்ட ஈரான் துருக்கிமய ஒன்றிமணப்�திலும் 
துருக்கி- சிரிய எல்மையில் குரதிஷ்தானியரக-
ளுக்கு �ாதுகாப்பு வமையகைான்மற கட்ட-
மைப்�திலும் உமரயாடல் முன்னகரத்்தப்�ட்-
டுளளது. எனநவ்தான் இஸ்நரலின் இருப்பும் 
சிரியாவின் எல்மைப்�குதியும் அரசியல் 
ரீதியான க�ருக்கடிமய இஸ்நரலுக்கு ஏற்�-
டுத்்த விமளநதுளளக்தன ந�ாரியல் நிபுணர-
கள குறிப்பிடுகின்றனர. இத்்தமகய அரசியல் 
க�ருக்கடி இராணுவ க�ருக்கடியாக �ரிணா-
ைம் க�றுகின்ற ந�ாது பிராநதிய அரசியலுக்-
கான சைநிமை புதிய ந்தாற்றப்�ாட்மட எட்டு-
கைன்ற எதிர�ாரப்பு எழுநதுளளது.  

எனநவ, கருஙகடல் சாரநது ரஷயா, -துருக்-
கி,-உக்மரன் ைற்றும் ஐ.�ா சம� நைற்-
ககாணட உடன்�ாகடன்�து ரஷயாவின் �ைன்-
கமளயும் நைற்கு �ாடுகளின் �ைன்கமளயும் 
அதிகம் மு்தன்மைப்�டுத்தி கட்டமைக்கப்-
�ட்டுளளது. இதில் உக்மரன் நைற்கு �ாடுக-
ளுக்கு ்தானியத்ம்த ஏற்றுைதி கசய்வ்தனூடாக 
ஆயு்த ்தள�ாடஙகமள இறக்குைதி கசய்யவும் 
ரஷயாவுடனான ந�ாமர நீடிக்கவும் வாய்ப்�ா-
ன்தாகநவ ைட்டுநை அமையும். ஐநராப்பிய 
க�ாருளா்தாரத்தில் ்தற்ந�ாது ஏற்�ட்டுளள 
க�ருக்கடிக்கு இவஉடன்�ாடு இமடக்காை 
தீரமவ ஏற்�டுத்தும். ைறுவைைாக நைற்கு 
�ாடுகளின் ஆயு்த குவிப்பும் ரஷயாவின் 
ந�ார�கரவும் இவவுடன்�டிக்மகக்கூடாக 
எட்டப்�டும் நிமை ்தவிரக்க முடியா்த்தாகும். 
ஐ.�ா சம�யின் ்தற்காலிக ஏற்�ாடுகமள ்தவிர 
ந�ாமர முடிவுக்கு ககாணடுவரும் நிரந்தர 
ஏற்�ாடுகநள இன்மறய அவசியப்�ாடாக 
உளளது.

இலங்கையில் மில்லியன் கைண-
ககைகான மககைள் உணவு எரிப�கா-
ருள் எரிவகாயு மற்றும் மருந்துப் 

ப�காருடகைளுககு கைடு்மயகான �ற்்காககு் -்
்ய எதிர்நகாககியுள்்ள நி்லயில் நகாடடில் 
ஏற்்�ட்ட அரசியல் ப�காரு்ளகாதகார பநருககைடி 
ஒரு மனிதகாபிமகான அவசர நி்லயகாகை 
(humanitarian emergency) மகாறியுள்்ளதகாகை 
ஐககிய நகாடுகைளின் நிறுவனஙகை்ளகான உலகை 
உணவுத் திட்டம் (WFP) ஐககிய நகாடுகைளின் 
சிறுவர நிதியம் (UNICEF) ஐககிய நகாடுகைளின்
சனத்பதகா்கை நிதியம் (UNFPA) ்�கான்் 
நிறுவனஙகைளும் உலகை பசஞ்சிலு்வச் 
சஙகைம் ்�கான்் மனிதகாபிமகானத் பதகாண்டு 
நிறுவனஙகைளும் அ�காயச் சஙகு ஊதியுள்்ள-
து்டன் �காதிககைப்�டடுள்்்ளகாருககு உதவும் 
ப�காருடடு சரவ்தச நிதி உதவிகை்்ளயும் 
்கைகாரியுள்்ளன. ஆனகால் உள்நகாடடில் இப்பி-
ரச்சி்னயின் தீவிரத்தன்்ம �ற்றி யகாரும் 
கைண்டு பகைகாண்்டதகாகை்வகா உரிய எதிரவி்ன-
யகாற்றியதகாகை்வகா பதரியவில்்ல. மகா்காகை 
ப�காறுப்புக கூ்்வண்டியவரகைள் அரசியல் 
சித்துவி்்ளயகாடடுகைளி்ல்ய கைகாலத்்தக 
கை்டத்துவதகாகைத் பதரிகி்து.

சரவ்தச அரசியல் கை்ளத்தில் 
உக்ரன் -ரஷய விவகைகாரம் நீடசி 
ப�ற்்பதகான்்காகை வி்ளஙகுகின் -்

து. இரு நகாடுகைளுககுமி்்டயிலகான ்�கார 
ஐ்ரகாப்பிய ப�காரு்ளகாதகாரத்தில் மடடுமன்றி 
உலகை்ளகாவிய ப�காரு்ளகாதகாரத்்தயும் 
�காரிய பநருககைடிககுள் தள்ளி வருகி்து. 
அ்த்நரம் ரஷயகாவின் ப�காரு்ளகாதகார 
�லப்�டுத்தலும் கீ்ைத்்தய நகாடுகைளின் 
ப�காரு்ளகாதகார எழுச்சியும் ்�சப்�டும் வி்டய
மகாகை கைகாணப்�டுகி்து. இந்திய ப�காரு்ளகாதகா 
ரத்தின் வ்ளரச்சி �ற்றிய குறியீடுகைளும் 
ரஷய ப�காரு்ளகாதகாரத்தின் ஏற்்மும் சீனப்
ப�காரு்ளகாதகாரத்தின் மந்த நி்லயும் அ்்ட 
யகா்ளப்�ட்டகாலும் அபமரிககைகா உட�்ட ்மற்கு 
நகாடுகைளின் ப�காரு்ளகாதகார மந்தநி்ல அதி-
கைரித்திருப்�தகாகை புள்ளிவி�ரஙகைள் உறுதிப்�-
டுத்துகின்்ன. இத்த்கைய பநருககைடிககுள் 
உக்ரனின் தகானியஙகை்்ள ஏற்றுமதி 
பசயவதற்கைகான உக்ரன்- ரஷய உ்டன்�டி
க்கை (22.07.2022) ஐ.நகா ச்� முன்னி 
்லயில் துருககியின் அனுசர்ணயு்டன் 
்மற்பகைகாள்்ளப்�ட்டது. இககைடடு்ரயும் கைரு-
ஙகை்டல் து்்முகைம் சகாரந்து ஏற்�டுத்தப்�-
டடுள்்ள உ்டன்�டிக்கையின் பின்னகாலுள்்ள 
அரசிய்லயும் அதன் வி்்ளவுகை்்ளயும் 
்தடுவதகாகை அ்மயவுள்்ளது.

கலாநிதி 
கக.ரீ.ககேசலிஙகம் 
யாழ். பலகலலககழகம்

கருஙகடல உடனபாடும்  
கேற்கின தந்திக�ாபாயமும்!

அரசின் தற்போததய அவசர முன்னுரிதை
்தர்வு ைக்களின் உணவுப் போது்கோப்்ப!



மட்டக்களப்புத் தமிழ்ச்-
சங்கத்தின் வெளி-

யீடடில் இளளயதம்பி 
அரியநாய்கத்தின் “உணர்-
வு்களின் சங்கமம்” 
்கவிளத நூல் வெளியீடடு 
விழா ்க்டநத ஞாயிற்றுககி-
ழளம (31) மட்டக்களப்பு 
பிளளளயாரடியில் அளமந-
துளள மட்டக்களப்புத் தமிழ்ச்-
சங்க ்கடடி்டத்தில் இ்டம்வபெற்-
றது.  

மட்டக்களப்புத் தமிழ்ச்சங்க 
தளைெர் ளசெப்புரெைர் வி.ரஞ்-
சிதமூர்த்தி தளைளமயில் இ்டம்-
வபெற்ற நி்கழ்வுககு பிரதம அதி -
தியா்க கிழககு பெல்்களைக்கழ்க 
சுொமி விபுைானநதா அழகியற் 
்கற்ள்க்கள நிறுெ்கத்தின் பெணிப்-
பொளர் ்கைாநிதி பொரதி வ்கன்னடி 
்கைநதுவ்காண்டு நி்கழ்ளெ சிறப்-
பித்துளளது்டன் நி்கழ்விற்கு 
சிறப்பு அதிதியா்க மட்டக்க -
ளப்பு பபொதனா ளெத்தியசா-
ளையின் விபச்ட ளெத்திய 
நிபுணர் ளெத்திய ்கைாநிதி 
மு.முரு்கமூர்த்தியும் வ்களரெ 
அதிதியா்க கிழககு பெல்்களைக-
்கழ்க மருத்துெபீ்ட சிபரஷ்ட 

விரிவுளரயாளர் ளெத்திய 
்கைாநிதி ்க.அருளானநதமும் 
்கைநதுவ்காண்்டனர்.  

அதிதி்கள ெரபெற்பிளனத் 
வதா்டர்நது மங்கை விளக-
ப்கற்றல் மற்றும் இளறெணக-
்கத்து்டன் ஆரம்பெமாகிய நி்கழ்-

வில் தமிழ்வமாழி ொழ்த்து, 
ெரபெற்புளர, ெரபெற்பு 

ந்டனம் ஆகியளெ இ்டம்வபெற்ற-
ளதத் வதா்டர்நது தமிழ்ச்சங்கத்தின் 

தளைெர் ளசெப்புரெைர் வி.ரஞ்சித-
மூர்த்தியின் தளைளமயுளர இ்டம்-
வபெற்றது.  

அதளனத் வதா்டர்நது நூல் 
வெளியீடடுளர யும் நூல் வெளி -
யீடும் சிறப்பொ்க இ்டம்வபெற்றன. 
வதா்டர்நது, நூல் நயவுளர, அதி-
தி்கள உளர, பெள்டப்பொளி வ்கௌர -
விப்பு மற்றும் ஏற்புளர என்பென 
இ்டவபெற்றன.  

குறித்த நூலின் முதல் பிரதிளய 
மட்டக்களப்பு மாந்கர சளபெயின் 
முதல்ெர் தி.சரெணபெென் வபெற் -
றுகவ்காண்்டது்டன், ஏளனய அதிதி -
்களுககும் நூலின் பிரதி்கள ெழஙகி-
ளெக்கப்பெட்டளம குறிப்பி்டத்தக்கது.  
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தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

வாழ்க்கையில் பிரச்சி்ைகைளே இல்்ாத 
கைா்ம் எதுவுமில்் .் அதுவும்   இ்ங்கை-
யில் பிறந்து வாழும் ம்ககைளு்ககு ச�ால்்ளவ 
ளவண்ாம். பிரச்சி்ைகைள் எந்தேவு்ககு வருகி-
றளதா அளத அேவு்ககு அ்த எதிர் சகைாணடு 
வீரம் ளேசுளவாரும் நி்றயளவ உள்ேைர். 
இதுகைாறும் நாம் ேஞ�ம் ேசி. புறறா்ககு்ற 
எனே்வ ேறறிளய ளேசிப் ளேசி கை்ேத்துப்-
ளோளைாம். இனறு சகைட்டித்தைஙகை்ேப்ேறறி 
ோர்ப்ளோமா?  

 உ்்ால் வருந்தி உ்ைத்து வாழ்க்கை்ய 
ந்த்துளவார் உணடு. தாம் கைறற கைல்வியால் 
மதிப்பு்களகைறற சதாழில் சேறறு தாம் அ்்ந்த 
உத்திளயாகைத்தின மூ்ம் வாழ்க்கை்ய ந்த்து-
ளவாரும் உணடு. தம்மி்மிரு்ககும் ேணத்்த 
முதலீ்ா்ககி அதனமூ்ம் வர்த்தகைளமா வட்டிளயா 
சேறறு வாழவாரும் உணடு. வா்ய ் வத்துப் 
பி்ை்ககும் வல்்்ம உ்்ளயாரும் உணடு. 
எமது �ந்்தயில் கைா்்யில் ோர்்ககை்ாம் 
இவர்கைள் கைா்்யிள்ளய குளித்து முழுகி 
விபூதிபூசி முடிந்தால் ஒரு சோட்டும் ்வத்து்க 

சகைாணடு சதாழிலு்ககு வருகிறார்கைே. இவர்கை-
ளு்ககு முத்ாளி எனறு குறிப்பிட்டு ச�ால்் 
யாரும் இல்்் எனறாலும் முத்ாளிகைள் 
இருப்ோர்கைள்.  

 �ந்்த்ககு உறேத்தியாேர்கைள் சோருட்-
கை்ே சகைாணடு வரும்ளோது ஓள்ாடிச் ச�னறு 
அ்த ்கைகைளில் தாஙகி இற்ககி 'ஆ... சவண-
டி்ககைா சவணடி்ககைா ஆரு்ககு ஓ்ர்' எனறு கூச்-
�லிட்டு முத்ாளிகை்ே கைவர்ந்திழுத்து ளேரம் 
ளேசும் வ்ர கூ் நினறு ளேரம் முடிந்ததும் 
உறேத்தியாேரி்மும் வாஙகிய வியாோரியி-
்மும் �ாமர்த்தியமாகைப் ளேசி சிறு சதா்கை 
வசூலிப்ோர். அளத ளவகைத்து்ன ஓடி அடுத்து 
வரும் சு்மகை்ே ேறறி உதவுேவர் ளோ் 
தன �ாமர்த்தியமாை ளேச்�ால் விறே்ை்ககு 
உதவி தை்ககும் ஒரு சிறு சதா்கை சேறறு 
விடுவார். அப்ேடிளய ேஸதரிப்பு நி்்யத்-
து்ககு ளோளவாமா?  

 'ஆ வாஙகை வாஙகை யாழப்ோணம் யாழப்ோ-
ணம்'   

'இந்தா சவளி்ககிடுது மனைார் மனைார்' 
இப்ேடிளய ஒரு மணித்தியா்மாகை கைத்தி அது 
ளோவதறகைாகை நகைரு்கையில் தைது கைமிஷ்ை 
சேறறு விடுவார் அவர் அப்ேடிளய மர்ககைறி �ந்-
்தயடி்ககு ளோளவாமா?  

 ' சினைசவஙகைாயம் கிள்ா நூறு ரூவா கைத்-
தரி்ககைா கைா்ககிள்ா அம்ேது, ளோைா கி்்யாது 
சோழுதுேட்்ா கிட்்ாது வாஙகை வாஙகை' எனறு 
ஒரிருவர் கைத்தி்க சகைாணடிருப்ோர்கைள். இவர்கை-
ளு்ககு கைத்துவதறகுத்தான �ம்ேேம்..  

 இவர்கை்ேப் ளோ்ளவ இனனு-
சமாருவ்கை தரகைர்கைள் உள்ேைர். 
இவர்கைளு்ககு மிகைவும் கூர்்ம-
யாை கைணகைள். அ்வ எதிரில் 

ந்மாடித் திரிேவர்கை்ே ஆழமைது-
வ்ர ஊடுருவ வல்்்வ. மறறவர்கை-
ளு்்ய ளத்வகை்ே ஆ்�கை்ே 

மறறவர்கைளி்ம் ளேசிப்ளேசிளய துப்ேறிந்து 
கைணடுபிடித்து விடுவார்கைள். அ்த நி்ற-
ளவறற இவர்கைள் அ்்வார்கைள். திருமணம், 
வீடு, வியாோர முயறசி கை்ன ளத்வகைள் 
எை எதுவும் இவர்கைள் ோர்்வயில் தப்ோது 
கு்ைந்து ளே� ளவணடிய்த கு்ைந்து 
ளேசி இறு்ககைமாை இ்ஙகைளில் இறு்ககைமாகை 
ளேசி கைாரியத்்த கைச்சிதமாகை முடிப்ோர்கைள். 
கு்ைேவர்கைள், சி் ளநரம் ஆேத்தில் மாட்டி்க 
சகைாண்ாலும் �மாளித்து்க சகைாள்ளும் வல் -்
்மயும் சகைாண்வர்கைள். திருமண தரகைர்கைள்-
கைள் சேரும்ோலும் கைவ்்்ககுரியவர்கைள்தான 
அவர்கைேது முயறசி ே்ைளித்து திருமணம் 
ந்்ககை ே் மாதஙகைள் ஆகை்ாம். அதுவ்ர 
அவர் கைாத்திருந்து அப்ேப்ே கி்்த்த்த சேற-
றாலும், முழு தரகுப் ேணமும் கைல்யாணத்தின 
பினைர்தான கி்்்ககும்.   

 கைல்யாணத்தின பினைர் அளநகைமாைவர்-
கைள் அவர்கை்ே ஏமாறறி விடுவ்த மிகைவும் 
மைம் சநாந்து ளேசியிரு்ககிறார்கைள். ஒருத-
ரகைர் ச�ானைார், கைல்யாணம் எனறால் இரு 
வீட்்ாரி்மும் ளேசிப்ளேசி அவர்கைளின ளத்வ 
விருப்ேம் எ ல்்ாவற்றயும் ஒப்ளேறறி இறு-
தி்ககைட்்த்தில் ஒரு சினை வி்யத்தில் கைல்யா-
ணம் த்்யாகிவிடும். எமது ஒருமாத முயற-
சியும் வீணாகிவிடும். உதாரணமாகை ஒரு 

திருமணம் மாப்பிள்்ே மச்�ம் �ாப்பிடுவார் 
எனேதால் குைம்பிவிட்்து. வா்ய ்வத்து 
பி்ைப்பு ந்த்துேவர்கைள் எனறு மிகை இ்கு-
வாகை ச�ால்லி வி்்ாம். ஆைால் அதறகும் 
திற்ம ளநர்்ம எல்்ாம் உணடு. கூ்ளவ கைவு-
ரமறற நி்்்ய எணணி மை உ்ேச்�ல் 
அ்்ச்�ல். விரயம், எல்்ாவற்றயும் �கித்-
து்க சகைாள்ே ளவணடும்.  

 இளதயேவு எல்்ாத் தரகுத் சதாழிலிலும் 
நாம் எதிர்ோர்ப்ேதுளோ் ்ாேம் எனே்த 
வி் அ்்ச்�ள் மீதமாகை இரு்ககிறது. வாழ்க-
்கை்ய ந்த்த தைது குடும்ேத்்த கைாப்ோறற 
எத்த்ைவிதமாகை ம்ககைள் ச�யறேடுகிறார்கைள். 
எனே்த ோருஙகைள். இதறகைாகை தகைவல்கை்ே 
திரட்டி ்வத்திரு்ககும் ஒருவ்ர நாம் ளதடிளய 
ஆகை ளவணடும்   

 ஒரு திருமணத்்த சேறளறார் தனிளய 
ச�ய்துவி் முடியாது அளத ளோ் வர்த்தகை 
முயறசிகைளும் தனித்து ச�ய்வது கைடிைம் 
தகைவல்கை்ேத் திரட்டி்வத்திருப்ேது ஒருவர் 
கைட்்ாய ளத்வயாகும். இப்ேடி தனிநேர்கைளின 
உ்ைப்்ே வாழவாதாரத்்த மட்டுமல் ,் 
இந்தத் திற்மகை்ேயும் முத்ாளித்துவம் 
விழுஙகி வருகிறது. ஓவசவாரு ஊ்கைஙகைளு்க-
குள்ளும் திருமண ள�்வகைள் நிரம்பியிரு்க-
கினறது அது மட்டுமல்் அவர்கைேது ள�்வ 
சதா்்்ககைாட்சி விேம்ேரஙகைள் மூ்ம் முத-
்ாளிகைளு்ககு சேரும் வருமாைத்்த ஈட்டித்-
தருகிறது. விேம்ேர ள�்வயில் தன்ை 
இ்ணத்து்க சகைாள்ளும் ஓருவர் தனிப்ே் 

சதா்ர்பு ்வத்திரு்ககை முடியாது நிறுவைம் 
விரும்பிைால் ஒழிய தை்ககைாை இ்ண்ய 
ளதடி்க சகைாள்ளும்ேடி தன இ்ண்ய சதா்ர்-
புசகைாள்ே அனுமதி இல்் .் அ்த நிறுவ-
ைம்தான ச�ய்யும் அதுவ்ர நிறுவைத்துகைகு 
மாதாந்தம் கைட்்ணம் ச�லுத்த ளவணடும்.   

 கைணனிகைள் ஏ்ைகை்ே சுரணடி சகைாழு்க-
கினறை. இனைமும் இ்ங்கையில் மட்-
டுமல்் மூனறாம் உ்கை நாடுகைளில் கைண-
னியின ள�்வ ேரவ்ாகைவில்் .் அ்த 
சதா்்ளேசிகைளு்ககுள் ்வத்திருந்தாலும் 
நம்மவர்கைள் யூரியூப் சினிமா எை ோர்்ககை ேை-
கியிருப்ோர்கைள் சிறுவர்கைள்முதல் சேரிளயார்-
வ்ர வி்ேயாட்டுகைள் வி்ேயா்ப் ேைகியி-
ருப்ோர்கைள்.  

 அ்தவி் இப்ேடி அர� கைட்்்ேகைள் வரும்-
ளோது அவர்கைள் ஏதாவது ேதிப்ேகைஙகைள் கைணனி 
்மயஙகை்ே நாடித்தான ச�ல்கிறார்கைள். 
இனறு 'கியூ ஆர் ளகைாட்' ஒன்ற பிரதி ச�ய்ய 
ம்ககைள் அ்்ளமாதி்க சகைாணடிருப்ேது இந்த 
நி்்யஙகை்ேத்தான. வாடி்க்கையாேர்-
கை்ே மகிழந்து வரளவறகும் இந்த நிறுவை 
ஊழியர்கைள் கைடுப்பு்ன ளவ்் ச�ய்வ்த 
கைாண்ககூடியதாகை உள்ேது. இ்தவி் வீட்-
டு்ககு வீடு கைணனி ்வத்திரு்ககும் சோருோ-
தாரம் இனனும் எமது கிராமஙகைளில் இல்்் 
ஆைால் எனைதான கைஷ்மாை வாழ்க-
்கை்ய ந்ாத்திைாலும், வீட்டு்ககு வீடு ஒனறி-
ரணடு உந்துருளிகை்ே ்வத்திரு்ககிறார்கைள். 
அது அவசியமாைதும்கூ .் குறித்த ளநரத்தில் 
கூ் ளேருந்து ள�்வ இல்்ாத கிராமத்து ம்ககை-
ளு்ககு அத்தியாவசியப் ேயணஙகைளு்ககு அது 
ளத்வயும்கூ .்   

 இப்ளோது இந்த கைணனி ்மயஙகைளும் 
ஒரு தரகு ளவ்்்யத்தான ச�ய்து சகைாண-
டிரு்ககினறை. எப்ேடி? எமது மணணில் உே 
தரகுத் சதாழில்கை்ே அர�ாஙகைளம வடிவ-
்மத்து்க சகைாடு்ககிறது எனே்த நாம் தவ-
சறனறு ச�ால்் முடியுமா? திற்ம சிந்தி்க-
கும் ஆறறல் எந்த இ்த்திலும் சதாழி்் 
கைணடு பிடித்து விடுகிறது.   

 ளோர் ந்ந்த கைா்த்தில் சவள்ேப் சேரு்ககு. 
வழிகைளில் நீண்கைா்ம் திருத்தப்ே்ாத ோ்ங-
கைள் சதரு்ககைளில் சேருமேவு சவள்ேம் 
ஊ்றுத்துப் ோயும் அஙளகை திடீசரை சி் 
இ்ேஞர்கைள் கூடுவார்கைள். ேயணிகைளின 
உந்துருளிகை்ே ந்ையாமல் கைாவுதடி 
ளோட்டு நால்வராகை சுமந்து மறுகை்ரயில் 
சகைாடுப்ோர்கைள் ேயணியும் அ்த பிடித்-
தேடிளய சவள்ேத்்த கை்ப்ோர். ஐம்ேது 
ரூோ கூலி. அந்த இ்ேஞர்கைளு்ககு வாழ-
வாதாரம். ேயணிகைளு்ககு ஒரு சிறு வ�தி. 
வனனியின அ்ைத்து வீதிகைளிலும் இப்ேடி 
சதாழி்ாேர்கைள் கூடித் வாகைைஙகை்ே 
தூ்ககி சகைாடுப்ோர்கைள். சேரிய வாகைைமா-
யின இர்ணமடு வான ோயும் ளோதும் கூ் 
அவற்ற த்ம்மாறாமல் இருபுறமும் பிடித்து 
ந்ந்து கை்ரளயறறுவார்கைள். இதுதான 
வாய்ப்புகைள். எந்த நி்்யிலும் நாம் வாை-
முடிந்த கை்த இதுதான சதாழில்கைள் எதுவும் 
தப்பில்்் அதில் ளநர்்மயும் திற்மயும் 
இருந்தால் இது நம்ம எரிசோருள் வியாோரி-
கைளு்ககும் ள�ர்த்துத்தான. 

வ.சக்திவவல்   ...?

“உணர்வுகளின் சஙகமம்” 
கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழா

CBSE  உயர்தரம், CBSE சா்தாரண ்தரம் 
பரீட்சகளில் கு்ைத் ைாழ் இலங்க 
மாணைரகள் சா்த்ைகள்

ந்திய அர�ாஙகைத்தின Central 
Board of Secondary Education 
(CBSE) மூ்ம் 2022 ஆம் 

ஆணடு்ககைாை ேனனிசரண்ாம் 
மறறும் ேத்தாம் வகுப்பு்ககைளு்ககைாை 
ேரீட்்� சேறுளேறுகைள் அண்மயில் 
சவளிவந்துள்ேை.   

கு்வத்தில் கைல்வி ேயினற 
மாணவி ஹாஜரா முஹம்மத் ஆஷி்க 
உயர்தரம் விஞஞாை பிரிவில் 
95.6% புள்ளிகை்ேப் சேறறு 
மருத்துவ்க கைல்லூரி்ககு த்கை்ம 
சேறுகிறார். மாணவி தீோ அல்-
ேழலி விஞஞாை பிரிவில் 68.2% 
புள்ளிகைளும், மாணவி ஆயிஷா 
முஹம்மத் ஷீராஸ உயர்தரம் 
மனிதளநயம் பிரிவில் 92.2% 
புள்ளிகை்ேயும் சேறறு ேல்கை-
்்்ககைைகை அனுமதி்ககு தகுதி 
சேறுகிறார்கைள்.  

�ாதாரண தரப் ேரீட்்�யில் மாணவன உமர் 
ஷிராஸ 85% புள்ளிகை்ேயும், மாணவன மைாஸ 
வஜுஹுதீன 84% புள்ளிகை்ேயும் சேறறு உயர்தரம் 
விஞஞாை பிரிவு்ககு தகுதி சேறுகிறார்கைள்.  

இம்மு்ற சமாத்தம் 14,44,341 மாணவர்கைள் 

CBSE 12th( உயர்தரம்) ேரீட்்�்ககு 
ேதிவு ச�ய்திருந்தைர். இதில் 
14,35,366 மாணவர்கைள் 
ேரீட்்� எழுதி 13 இ்ட்�த்து்க-
கும் அதிகைமாை மாணவர்கைள் 
ளதர்ச்சி சேறறுள்ேைர்.  

அளத ளோல் சமாத்தம் 
21,09,208 மாணவர்கைள் CBSE 
10th (�ாதாரண தரம்) ேதிவு ச�ய்தி-
ருந்தைர். அவர்கைளில் 20,93,978 
ளேர் ேரீட்்� எழுதி 19,76,668 
மாணவர்கைள் சித்தி எய்துள்ேைர்.  

சமாத்தம் 44,000 சவளிநாட்டு 
மாணவர்கைள் இம்மு்ற CBSE 
ேரீட்்�கைளு்ககு ேதிவாகியுள்ேைர். 
இதில் 12 ஆம் வகுப்பு்ககு 18,834 
மாணவர்கைளும், 10 ஆம் வகுப்பிறகு 
25,095 மாணவர்கைளும் அ்ஙகுவர்.  

இந்த மாணவச் ச�ல்வஙகைள் அ்ை-
வ்ரயும் கு்வத் வாழ இ்ங்கை 
�மூகைம் வாழத்தி மகிழவது்ன அவர்கை-

ேது கைல்விப் ேயணம் சதா்ரவும் வேமாை எதிர்கைா-
்த்து்ககைாகைவும் பிரார்த்தி்ககிறது.  

மயூராேதி ஸ்ரீேத்திரகைாளி அம்மன ஆ்ய 35ஆவது ஆடிப்பூர மளகைாற�வ ோல்கு் ேவனியினளோது பிடி்ககைப்ேட்் ே்ஙகைள்

நேர்மயும் திற்மயும் இருந்தால் 
எந்தத் த்தாழிலும் ்தைறாை்தல்ல

ஹரீஸ் ஸாலிஹ்  ...?

நுவசரலியா ேரிசுத்த திரித்துவ ளதவா்யத்தின 170வது ஆணடு நி்ற்வ 
நி்ைவுகூரும் வ்கையில், கை்ந்த 31 ஆம் திகைதி ஞாயிறறு்ககிை்ம நனறி 
சதரிவி்ககும் ஆராத்ை கூட்்ம் மிகைவும் சிறப்ோகை ந்்சேறறது. ேண்ாரவ-
்ே புனித ளதாமஸ கைல்லூரியின த்்்ம ஆசிரியர் கிறிஸளதாேர் ளோல்ராஜ் 
மறறும் அதிதிகைோகை சதரிவு ச�ய்யப்ேட்் ளேராயர்கைளும் இந்நிகைழவில் கை்ந்து 
சகைாண்ைர்.  இவ ்வேவத்தின ளோது திருச்�்ேயின இரு மூத்த உறுப்பிைர்கை-
ோல் ஆணடுவிைா ளகை்க சவட்்ப்ேட்்து்ன, ேைமரச் ச�டிகை்ே நடும் நிகைழவு்ன 
அன்றய நிகைழவுகைள் நி்றவுறறை. தறசோழுது அருட் தந்்தயாகை �ாள்ஸ ள்விட் 
ள�்வயாறறுகினறார் எனேது குறிப்பி்த்த்ககைது.  
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கிருஷாகிருஷாகிருஷா
ெதாடுவான
ெதாைலதூரமாய் 
ெதாைலந்துேபான
ேதாழைன ேத�டனும்...

ெதாைலந்து ேபான
ேதாழேனாடு
ெதாைலதூரம்
ெசன்று வரணும்..

ெதால்ைல என �ைனத்து
ெதாைலந்து ேபானானா...
ேதாள் ெகாடுக்க ேவண்�டுேவன்னு
ெதாைல தூரம் ேபானானா..

ெதாைலந்து�ட்ட
இளைமகளுக்குள்
ேதாழ�ன் 
�ம்பங்கள் தாேன ெத��ன்றன..

ேதாணும் �ல ேநரம்
ேதாழைன கண்டு வர..
ேதாண�ல்ைலேய
ேதாழனுக்கு என்ைனக் கண்டு வர..

ேதாள் சுமக்க
ேதாழேன நா�ருக்ேகன் என்றாய்..
ெதாைலதூரம் ெசன்�டுேவன் என
ெசால்��ட ஏன் மறந்தாய்..

ெதாழுேநாேய ெதாற்��னும்
ேதாழனாய் நா�ருப்ேபன்..
ெசான்னது � தாேன...
ெசால்.. உன் ெசால் எங்ேக ேபானது....

ெதாண்ைடக் கு� �ர் காயும்வைர
ெதாண ெதாண ெவன 
ேதாள் ேமல் கரம்ேபாட்டு
ெதாய்�ன்� கைதத்ேதாேம..

ெதாய்�ல்லா
ேதாழைமைய நம்�
ேதால்�யுற்று�ட்ேடனா..

ெதால்ைலகள் தந்�டமாட்ேடன்
ேதாழேன....
ெதாடர்பு ெகாள்ள
ேதா�னால் 
ெதாைலேப�யல்
ெதாடர்புெகாள்....

கண் ��ட்டும்
இர�ன் �ண்�ன்கள்
இர�ன்
�ணுங்கல் ெசாட்டுக்களாய்...

முழு �ல�ல்
படரும் ேமகம்
முகத்�ன் தாவ�த்�ைரயாய்...

ேமகத்துணுக்ெகல்லாம்
ஒன்றா�ய மைழ நாட்கள்
அழுைக�ன் ஆர்ப்பாட்டமாய்...

ெமாட்ெடான்று ெவ�த்து
மணம் பரப்புைக�ல்
கு�த்த உன் கூந்தல்
வாசைனயாய்....

ெமத்ெதன்று ஒரு பூ
தைர ெதாட
�லத்ேதாடு நட்புக்ெகாண்ட
�ன்பாதங்களாய்...

அைச�ன்ற ேராஜாக்க�ல்
அமரு�ன்ற பட்டாம்பூச்�கள்
இரு��ச்சூ�யன்கைள
உலகுக்கு அ�முகப்படுத்�ய இைமகளாய்...

ெகா� �ன்னலும்
�ன்�� ஒ�யும்
��ர்ந்�டும் புன்��ப்பாய்...

கன்னலும் ேதாற்கும்
�ராட்ைச இரசம்
இதழ்க�ல் ஒழுகும் ெசாற்களாய்...

அந்� வானம்
�வந்�டும் ெபாழுதுகள்
குழந்ைத முத்தத்�ல்
நாணும் கன்னங்களாய்...

இர�ன் அைம��ல்
தூரத்�ல் ஒ�க்கும்
இன்�ைச நாதமாய்
பாதக்ெகாலுெசா�யும்...

அப்ப�ேய உன் சாயல்....
இயற்ைக�ல் ெவ�ப்படும்
அைனத்�லும்

ெகாட்�டுேவாம் - ைக
ேகார்த்�டுேவாம் இங்கு
ஒற்றுைமேய �ைலத்தெதன்று
ஒன்றா� நா �ைணேவாம்
உல�னுக்ேகார் வ� காட்�ெயன்று 

பல இனமும் பல மதமும்
ேசர்ந்து வாழும் இலங்ைக நாடு
பாங்குடேன வாழும் வைக
பைற சாற்� வ� சைமப்ேபாம்

சா� மத ேபதெமலாம்
தகர்த் ெத�ந்து வாழ்ந்�டுேவாம்
��யுைட நாெடனேவ
நம் நாட்ைட �ைலக்கச் ெசய்ேவாம் 

ஆயுதங்கள் கைளந்�டுேவாம்
அன்பாேல இைணந்�டுேவாம்
ஏைழ பணக்கார ெனனும்
ஏற்றத் தாழ்வு �க்�டுேவாம் 

மக்கள் குைற �ர்க்கு ெமாரு
மக்களாட்� �ைலக்க ேவண்டும்
நாட்டு மக்கள் நலன் ெபறேவ
�ட்டங்கைள வகுக்க ேவண்டும் 

�� �ைற ஆட்�ெயான்று
�ைல ேபறாய் அைமய ேவண்டும்
சா� மத ேபத�ன்�
சமவு�ைம �ைடக்க ேவண்டும்
அப்ப�ேயார் இலங்ைக ேவண்டும் 

ஆட்�யாளர் மக்களுக்காய்
அ�யப� பு�ய ேவண்டும்
மாட்�ைம �க்கெதாரு
நாட்�ைன அைமக்க ேவண்டும்

�றுபான்ைம ெபரும்பான்ைம
ேபதெமலாம் �ங்க ேவண்டும்
�ர்�ருத்த நாெடான்றாய்
நம்நாடு �றக்க ேவண்டும் 

எல்லா மக்களுேம
இன்பமாய் இைணய ேவண்டும்
அைனத்து மக்கள் ேதைவகளும்
அரசு ெபாறுப் ேபற்க ேவண்டும்
பணம் சுருட்டும் மாந்தர் கூட்டம்
மனம் �ருந்� வாழ ேவண்டும் 

ேதைவக்கு ேமல் ெசல்வெமலாம்
அரசுைடைம ஆக ேவண்டும்
ஏைழக�ன் வாழ்வுயர
ேநர்ைமயாய்ப் ப�ர்ந்த�க்க ேவண்டும்

உைழப்பா� �யர்ைவக்கு
உ�ய பலன் �ைடக்க ேவண்டும்
மு�ேயாரும் வளம் ெபறேவ
முன்வந்து உதவ ேவண்டும்

மா� மைன அைமப்பவரும்
ேகா� ெசல்வம் கு�ப்பவரும்
வாழ்ந்து ம�வதுேமா
மண்��ேல �ல காலம் 

தாம் வாழும் ேதைவகைளத் 
தன்�ைறவாய்ப் ெபற்றதுேம
எஞ்�யுள்ள ெசல்வெமலாம்
ஏைழக்காய் வழங்க ேவண்டும்
அப்ப�ேயார் இலங்ைக ேவண்டும் 

அைனவருேம ஒன்றா�
இலங்ைகயராய் இைணய ேவண்டும்
உல��ற் ேகார் முன்மா��யாய்
இலங்ைகத் �ருநாடு ��ர ேவண்டும்

அவள் பார்ைவெயன்பது 
உண்ைம�ல் ஓர் ேபரண்டத்�ன் ைமயப்புள்�

ஓர் கண்களுக்குள் ெதாைலய மு�யுெமனவும் 
அதற்காக முழு வாழ்ைவயும் ஒப்புக் ெகாடுக்க இய-
லுெமன்றும் 
அவள் கண்கைள இரண்ெடாரு ��டம் பார்த்த 
மட்�ல்தான் பு�ந்து ெகாண்ேடன்

அந்த ஆதா�ன் முன் ஆப்�ளுக்கு ப�லாக 
அவள் பார்ைவகள் பட்�ருந்தால் 
அவன் எப்ேபாேதா ைபத்�யமா��ருப்பான் - 
எைனப்ேபால!!

என் பாரச்சுைமகைள தூக்�ப்ேபாட்டு
அவள் ��களுக்குள் சரணைடந்து �டு�ேறன்

உ�ைரக் கு�க்கும் இரட்ைட கருெவ�ச்சம் 
எைன அைழக்�றது எந்தத் தயக்கமு�ன்� 
அதன் வ� பய�க்�ேறன்
அதுெவாரு �த்ேத�ய �ைல
அதுெவாரு அபூர்வம்

அைதயுணர �ங்கள் 
என் ேதவைதைய முத�ல் காண ேவண்டும்
அவளுக்குள் வாழ ேவண்டும்...

ஆம் அ�ேவன்!
அந்த சாம்ராஜ்யத்ைதேய
நசுக்�க் கு�க்கும் 
அணங்கவள்;
யட்�� யாக்ைக;
�சுவத்ைத பாைறயாக்கும் 
�ஷங்ெகாண்ட ஆேலாகம்; 
துருவேம  ெபாசுங்� �ழும் 
ஆக்ேராஷ அருவம்;
ெவ��ல் 
ெவருெகாண்ட ஆணவம்;
யாருக்குமடங்கா
நர்த்தனத்�லாடும் 
கருநாக உருமாற்றம்...

இத்தைன மூர்க்கத்�லும்
இைட�டாது வாழ்ந்து
இன்று 
பார்�யஸ் ஆேவசத்தால்
துண்டாடப்பட்ட 
அவள் தைல...
ெவண்படலம் மைறந்துேபான
அந்த மதாேவச
��ப் படலத்�ல்
வ�ந்து ெகாண்�ருந்த 
கரு�லக் குரு��ல்
ஆ�ரத்�ல் ஒரு து�ைய
கூர்ந்து ேநாக்கு�ேறன்...

அவள்
ஒருேபாது
அ�னா�ன் அன்�ல்
அழகாக்கப்பட்ட ேபரழ�

ஒரு பு�தத்�ற்காய்
தாட்ச�யம் ேத�ப் ேபாரா�ய 
அவள் ஓலங்கள்
ேதாற்றுப்ேபான �ன்,
அரவ�ன்� அரவமாய்
அடங்�ப்ேபானதன்�ன்
இேதா
அவளாேலேய
அ�க்கப்பட்டு �ட்டாள்...

ஆம்
ெமடூஸாக்க�ன் கதறல்கள்
அவர்களுக்கு
ஒருேபாதும் ேகட்�ருக்காது
ஏென�ல் 
மூ��ருந்தது
ேகாட்ைட�ன் கதவுகள் அல்ல 
அவர்க�ன் காதுகள்

ேதைவயுள்ளவைர 
�யும் நானும் 
ேதவைததான்...
�ர்ந்த�ன்?
�யசக்�க�ன் கைதகளாய் 
சாபம் 
ெபற்று �டுேவாம்
அப்ப�த்தாேன?

தாண்�ப் ேபாைக�ல் 
கள்ளமாய் 
என்ைனக்
கடத்�ப் ேபா�றாய்....

எழுதும் க��ல்  
ெமாத்தமாய்
என்�ல்
�ைறந்து ேபா�றாய்...

ேமகக் கூட்ட
�ம்பமாய்
எனக்குள்
�ைறந்து ேபா�றாய்...

ேமட்டுத் ேதாட்ட
ெதன்றலாய்
என்�ல்
உர�ப் ேபா�றாய்...

வான் �லைவத் ெதாடரும் 
�ண்�னாய்
என்ைன ேநாக்�
கண்��ட்�ப் ேபா�றாய்...

வான�ல்ைலக் கலந்த
வண்ணமாய்
என்னுள்
கலந்து ேபா�றாய்....

என் கா�ய ஓ�யங்க�ன்
கருவா�ய கண்ம�ேய
ெமாத்தத்�ன் ெமாத்தமாய் 
�ைறந்து
என்�ல்
�த்�ல �த்ைதயாய் 
உைறந்து ேபா�ன்றாய்...

��ய�ல் �ழக்கு
வா�ல்
ெசக்கச் �வந்த
ெசந்�ற வா�ல்
மூழ்� மூழ்�
கு�த்ெதழுந்து
கடைம தவறாது
பூவுல�ற்கு வந்து
ஔி ெகாடுக்�றாய்
உதய சூ�யேன

பக�ல் இயற்ைக
தாவரங்களுக்கு ஔி
ெகாடுத்து பசுைமயாய்
வளரச் ெசய்�றாய்
ஈரமான ெபாருட்கைள
உலர்த்� �ரு�கைள

அ�த்து ம�தர்கைள
ஆபத்��ருந்து காக்�றாய்

�ைர ஆ�யாக்�
வானுக்கு அனுப்�
ைவயெமங்கும் மைழ
ெபா�யச் ெசய்�றாய்
கு�ைர ேபாக்�

ம�த உடலுக்கு
உஷ்ணம் தரு�றாய்

நம் முன்ேனார்கள்
உன்ைனேய இயற்ைக
ெதய்வமாய் வ�பட்டனர்
ெபாங்கலன்று ெபாங்கல்
ைவத்து உனக்கு நன்�
ெசலுத்�னர்

பலைன எ�ர்பாராமல்
ம�தன் உ�ர் வாழ
பல நன்ைமகள்
பு�யும் காைலக் க�ரவேன
உன்ைன என்
இருகரம் கூப்�
நன்� ெசால்� வணங்கு�ேறன்

ஊ� ஒதுக்��ட்டாய்
பா�ைய பதுக்�
ைவத்�ருக்�ேறன்
இதயத்�ல்....
ப�ேயாடு ெதாடர்ந்தால்
� �� என்�றாய்...
உன் ெமௗனத்தால் நான்
ஊைமயா��ட்ேடன்...
ஒரு தடைவ ேபசு...
ஒதுக்��டாேத என்
அன்ேப...

அந்த,
ஒற்ைறயடிப்பாைதயில்
நடந்து வந்தது ஒரு நிலா
அவள் இடுப்பிலிருந்து
மூன்றாவதாய் ஒரு குடம்!
நிமிர்ந்து சிரித்தது நிலா,
புன்னைகைய பூக்களாக்கிேனன்
அவள் நடந்தாள்
அப்பூக்கள் மீது!

மனசு தளம்பவில்ைல
தடுமாறியதில் வீழ்ந்தது
அவளது காலடியில்!
ஒரு கணம் தாமதித்தாள்
பார்ைவகள் படர்ந்தன!
விழுந்த என் மனசு,
விைதயாக முைளக்குமா?
இல்ைல-
விறகாகி எரியுமா?
அவள் இதயத்தில்!
அந்த ஒற்ைறயடிப்பாைதயில்
பூக்கள் புன்னைகத்தன

ந�ரா எஸ் ஆப்�ன்
ஏறாவூர்

தரு. தங்கம்,
ரக்குவாைன

- பசைறயூர் 
மல்�கா பத்மநாதன்

நுஸ்ரத் மஹ்ரூப்f
 மாதம்ைப

ேசா�கா.ெர (ஆ�ஷா)
ெகாக்கு�ல்

கலாபூஷணம் 
அக்கைரப்பற்று நஜ்மு

Dr ஜ�லா முஸம்�ல்
ஏறாவூர்

இப்படிேயார் 
இலங்ைக 
ேவண்டும்
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அப்படிேய உன் சாயல்
ெதாைலந்து ேபான

ேதாழன்...

ஈ�ல் கூட இைறவன் உள்ளான்
ேநா�ல் ெநா��ல் கூட உள்ளான்
ேத�த் ��பவர் ���ல் உள்ளான்
ெதய்வம் பலேகா� வ��ல் உள்ளான் 

�ைனந்துருகுவர் �ைன�ல் உள்ளான்
அைணந்துருகும் ெமழு�ன்
அரு�ல் உள்ளான்
பைட �ரண்டு வரும் ெபாழு�ல்
பார்த்தனாய் உள்ளான்
�ைட �ைடத்துவர �ளக்கும்
குருேதவனாய் உள்ளான் 

-ர�ேத�, மா�ப்பாய் 

ைலலா அ�யா

என். பாரத்,
மா�ப்பாய்

ஈசா இருமனம் இரண்டறக் கலந்�டும் ேவைள
�ருமணம் என்ெறாரு �கழ்வும் நடக்கும்

ஒருமனதா�ேய இருவரும் வாழ
�ருப்புடன் அைனவ�ன் வாழ்த்தும் ஒ�க்கும்

அருைம �ைறந்�டும் இல்லறம் தன்�ல்
ெபருைம ெச�த்�ட ெபண்ணவள் பு�யும்

தருணம் இதுேவ சகலதும் �றக்கும் 
�ருமண பந்தத்தால் உறவுகள் க�க்கும்

தி
ரு

ம
ண

ம்

சாப சரித்திரங்கள்

உன்ேனாடு
ேபசு�ன்ற
ஒவ்ெவாரு ��ஷமும்
என் தாய்ெமா�ைய
நான் மறந்து�ட்ேடன்
ஆனால்
உன் தாய்ெமா�யான
ெமௗனத்ைத கற்றுக்ெகாண்ேடன்
இதுதான் காதலா

ெமௗனம்

ஒரு தடைவ ேபசு

பரிதியின் ேசாதிக்கு நன்றி என். ேவ�

மைலயரு� பானு
( பா�மா ஸ�னா )

எனக்குள் நீ
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நான் அ�கம�கம் 
அைழக்க �ரும்�ய 
வார்த்ைதயும் கூட,

அழகானவர், ேதாற்றத்-
�ல் மட்டுமல்ல, அழ�ய 
குணங்களாலும் 

தனது உறவுகள் மட்-
டுமல்லாது முகம�யாத 
உறவுகைளயும் ேத�ப்-
ேபாய் உதவு�ன்ற கருைண 
உள்ளம் ெகாண்டெதாரு 
அற்புத ம�தர் அவர்,

"இப்ப�யும் ஒரு 
ம�தரா" என பலர் 
�யந்து ேபசும் ப� வாழ்ந்-
தவர் 

அப்பா, உங்கள் ��வு 
எனும் துயர் �ைறந்த ெசய்� என் ெச�ெயட்�ய ��டம் முதல் இன்று 
வைர ெப�யெதாரு ெவறுைமைய உணர்�ேறன்,

உங்கள் ��வு நான் அ�கமாய் ெவறுக்கும் சம்பவம் ஒரு கனவாய் 
இருந்து�டக்கூடாதா 

இறு�யாய் உங்கைளச் சந்�த்த ேபாது, என்ைன அைணத்து முத்த�ட்-
�ர்கேள, அப்ேபாது உங்கள் கண்க�ல் ெத�ந்த ஈரம் இன்னும் என்னுள் 
ெத��ன்றது அப்பா,

இதுதான் உங்கள் அரு�ேல அமரும் இறு�த் தருணம் என கன�ல் கூட 
�ைனக்க�ல்ைல 

இறு�யாய்ப் ேப�ய ெதாைலேப� அைழப்�ல் கூட உங்களுக்கு 
இயலாத �ைல�லும்,

"குணமா� �டு �ரும்�யதும் உங்கைளப் பார்க்க வருேவன்" எனக்  
கூ�ய அந்த அன்�ற்கு ஒன்றுேம ஈ�ல்ைல அப்பா,

உங்கள் ��ைவ �ட எதுவுேம துய�ல்ைல எனக்கு 
அ�க்க� �ண்�டும் இந்த அழ�ய �ைனவுகளுக்கு எப்ப� அப்பா எடுத்-

துச்ெசால்ேவன்,
�ங்கள் தான் என் அன்பு �ட்டாத இடத்�ல் தங்��ட்�ர்கள் என்று 
ெபரும்பான்ைம சமூகம் அன்ேபாடு ஆத�த்த �றுபான்ைமத் தைலவர் 

என் அப்பா,
மக்க�ன் �ரச்சைனகைள ேத�ய மட்டத்�ற்கு ெகாண்டு ெசன்று �ர்வு 

காண்ப�ல் முைனப்புடன் ெசயற்பட்டவர்,
இன ஐக்�யத்�ன் �ன்னம் அவர், இன்றும் மக்கள் நன்�ேயாடு �ைனவு 

கூறும் ஓர் அர�யல் தைலைம 
என் அப்பா 
பு�த ெவள்�க்�ழைம �னெமான்�ல் �றந்து துல்ஹஜ் மாத இறு� 

ெவள்�க்�ழைம �னத்தன்று இைற அைழப்ைப ஏற்�ர்கேள,
அழ�ய முைற�ல் அல்லாஹ் உங்கைள அவன் பக்கம் அைழத்துக் 

ெகாண்டான்,
அப்பா, �ைடெகாடுக்க மனேம இன்� உங்கைள வ�யனுப்� 

ைவத்ேதன் 
அப்பா, உங்கைளப் ��ந்து இன்றுடன் ஓராண்டு பூர்த்�யா�ன்றது,
�ங்கள் உலைக �ட்டுச் ெசன்ற ேபா�லும் என் ஒவ்ெவாரு மூச்�லும் 

வாழ்ந்து ெகாண்ேட இருப்�ர்கள்,
என்னதான் இருந்தாலும் உங்க�ன் இடம் எனக்கு யாராலுேம �ரப்ப 

மு�யாத ெவற்�டம்தான் 
யா அல்லாஹ், நாைள ேமலான ஜன்னதுல் �ர்ெதௗ�ல் வலம் வரும் 

நல்ல�யார் வ�ைச�ல் என் அன்பு அப்பாைவயும் ேசர்த்து �டு. 

அன்ெபன்றால் அப்பா தான்
அழகான வார்த்ைத "அப்பா"

எம்.ஆர்.எப் �ப்தா
ெதன்�ழக்குப் பல்கைலக்கழகம்

ெதான்ைம �க்க 
க�ர்காம 

முருகன் ஆலயம்

 கலாபூஷணம் 
நா. நவநாயகமூர்த்�-

ஈழத்�ல் பண்ைடய முருக வ�பாட்�ல் முதன்ைம ெபற்ற இடங்க�ல் 
க�ர்காமமும் ஒன்றாகும். ஈழத்�ன் ெதன்�ைச�ல் மா�க்க கங்ைகக் 

கைர�ல் இது அைமந்துள்ளது.
க�ர்காமத்�ன் ெதாடர்ச்�யான வரலாற்�ைன ஈழத்�ன் ஏைனய இந்து 

தலங்கைளப்ேபால கட்� எழுப்புவதற்கு ேபா�ய தடயங்கள் காணக்�-
ைடக்கா�ட்டாலும், காணக்�ைடக்�ன்ற சான்றுகள் இதன் வரலாற்றுத் 
ெதான்ைமைய உணர்த்து�ன்றன.

க�ர்காமத் தலத்�ன் ம�ைமபற்� பழந்த�ழ்  இலக்�யங்களான கந்த-
புராணம், மேகந்�ர யுத்தகாண்டம், ெதட்சண க�லாய புராணம், மச்சபு-
ராணம், சுப்�ரம�ய பராக்�ரமம் ஆ�யன கு�ப்�டு�ன்றன. இத்�ருத்த-
லம் பற்� ��ேகாணசலப் புராணம் �ன்வருமாறுகு�ப்�டும்

'கந்தேவள் குறக்ெகா�தைனப் புனத்�ற்
காண்டரு ஒட்டரும் க�மணம் புணர்ந்து
வந்தவாறு மட்டாய் வரன்முைறேய ம�ழ்ந்து
ேபாற்று முத்��ங்க ேத�கர் தம்
�ந ;ைத அன்புறத் ெத�சைன காட்�ச்
�றந ;த நல்�ைளயாடல் ெசய்�ருக்குஞ்
சுந்தரக் க�ர்காம நல் தலமும் சூழும் (பாடல் 36:வ� 1-7)
இவ்வாறு க�ர்காம முருகன் ஆலயத்�ன் ெதான்ைமச் �றப்புக்கள் பற்� 

இப்பழந்த�ழ் நூல்கள் கு�ப்�டு�ன்றன.
இேதேவைள, க�ர்காமத் தலத்ேதாற்றம் பற்�யும், இவ்வாலய வரலாறு 

பற்�யும் ெதால்�யல் ��யாக ேநாக்கு�டத்து ஈழத்�ல் �ரா�டருக்ேகயு-
�த்தான ெபருங்கற்பண்பாடு �ல��ருந்த காலத்�ல் (�மு 1000 - 300) 
க�ர்காம தலம் ேதான்�யெதன அ�யமு��ன்றது. அக்காலகட்டத்�ல் 
க�ர்காமப் பகு��ல் வாழ்ந்து வந்தவர்களும் ஈழத்�ன் பூர்�க கு��ன-
ருமான நாகர், இயக்கர், ேவடர் என்ற �ரா�டக் குலங்க�ைடேய �ல�-
வந்த ேவல் வ�பாட்�ன் ெதாடர்ச்�ேய �ற்காலத்�ல் முருகவ�பாடாக 
மலர்ந்தது.

இதைன �ளங்கக் கூறு�டத்து இலங்ைக�ல் ெபருங்கற்பண்பாடு �ல-
��ருந்த காலத்�ல் �மு ஏழாம், ஆறாம் நூற்றாண்டுக�ல் க�ர்காமப்ப-
கு��ல் (�சமாறகம உள்�ட்ட) வாழ்ந்து வந்த �ரா�ட�ைடேய �ல� 
வந்த ேவல் வணக்கம் என்ற உருவ வ�பேட �ற்காலத்�ல் க�ர்காமத்�ல் 
முருகவ�பாடாகவும் (முருகன் ஆலயம்) ேவல் வ�பாடாவும்  (க�ரமைல) 
�ளங்� வந்தன. பண்ைடய வரலாற்�ல் �ரா�டர் என்பது த�ழைரேய 
கு�ப்பதாகும். ஈழத்�ல் ெபருங்கற்காலச் �ன்னங்கள் கண்டு��க்கப் பட்ட 
�ரேதசங்க�ல் க�ர்காமம் உள்�ட்ட �சமாறக �ரேதசமும் அடங்கும் 
(ஈழத்து இந்து சமய வரலாறு, பக்,

க�ர்காமத்�ல் பாண்�ய குலத்து அரசர்களது ஆட்� �மு 2ம் நூற்-
றாண்டு வைர �ைலத்�ருந்தது. இவர்களது ஆட்�க்காலத்�ல் க�ர்காமத்-
�ல் வாழ்ந்�ருந்த பாண்�யர், நாகர், இயக்கர் என்ற �ரா�ட மக்க�ல் 
ெபருமள�னர் ெபௗத்தத்ைத தழு��ருந்தனர். இதற்கு பாண்�ய குலத்து 
த�ழ் அரசர்கேள உறுதுைணயாக�ருந்தனர் உறுகுைண�ல் �ரா�ட 
நாக�கம் ெபௗத்தத்ைத தழு��ருந்த ேபாதும் க�ர்காம முருகைனயும் 

பக்�யுடன் வ�பட்டுவந்தனர். 
இவர்களது சந்த��னேர �ற்கா-
லத்�ல் ெபௗத்த �ங்களவரா�-
னர். �� முதலாம் நூற்றாண்�ல்  
உேராகணத்�ல் �ற்றரசனாக�-
ருந்த கவந்�ச�ன் மகனான 
துட்டகா�� த�ழ் மன்னனான 

எல்லாளைளப் ேபா�ல் ெவற்� ெகாண்டால் க�ர்-
காம முருகன் ஆலயத்�ருப்ப� ெசய்வதாக ேவண்-
டுதல் ெசய்தான். எல்லாளைன (�மு 145-101) 
ேபா�ல் ெவற்�கண்ட �ன்னர் இவ்வாலயத் �ருப்ப-

�ைய துட்டகா�� ேமற்ெகாண்டான்.
ப�மூன்றாம் நூற்றாண்�ல் வாழ்ந்தவரான புக-

ேழந்�ப்புலவர் க�ர்காம முருகைனத் த��த்துள்-
ளார். நாவலர் ச�ைத�ல் வரும் பாெவான்று இத-
ைனக்கு�ப்�டு�ன்றது. 

ெதாடர் 18 ஆம் பக்கம்...

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu 
(jdpahu;) epWtdk;

fsdp fpis mYtyfj;jpw;fhf fl;blnkhd;W 
thliff;F/Fj;jiff;F Njit

tpiyf;Nfhuy; ,y.: LECO/22/NCB/PR4/270

nfhOk;G - fz;b  gpujhd tPjpapy; fphpgj;nfhl kw;Wk; Ngypanfhl efuq;fSf;fpilapy; 

mikag;ngw;w 8>000-10>000 rJu mbfSf;fpilapyhd jiug;gug;Gld; ePh;>  kpd;rhuk;> 

njhiyNgrp>  tbfhyikg;G trjpfs;> caphpay; fopT trjpfs;> fopT ePiu 

mfw;Wk; trjpfs; kw;Wk; NghJkhd thfd epWj;Jkplk; 8-10 thfdq;fs; epWj;Jk; 

trjpfSld;  fl;blnkhd;W (khbf; fl;blkhdhy; kpd;Dah;j;jp trjpAld;) thliff;F 

/ Fj;jiff;Fj; Njit.

cj;Njr thlif / Fj;jif xg;ge;jf; fhyk; 02 tUlq;fshFk;.

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2022-08-24Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu Vw;Wf; 

nfhs;sg;gLk;. 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtjhdJ> tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;l cldLj;J 

,lk;ngWk;.

rfy tpiykDf;fSlDk; gpd;tUk; jfty;fs; cs;slf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

njhiyNgrp ,yf;fk; kpd;dQ;ry; Kfthp

fhzp cWjp kw;Wk; tiuglg; gpujp fl;bl jpl;l tiuglj;jpd; gpujp

cj;Njr khjhe;j thlif / Fj;jifj; 

njhif

rfy epge;jidfs;

Vida ,iaGila tpguq;fs;

epyTk; nfhtpl; 19 epiyikiaf; ftdj;jpw; nfhz;L> tpiykDf;fisj; jpwf;Fk; 

nraw;ghLfs; epfo;epiy (online) Kiwapy; Zoom njhopy;El;gj;jpd; Clhf 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; kw;Wk; njhlh;G nfhs;sf;$ba ,izg;ig (Zoom
meeting link) ngw;Wf;nfhs;tjw;F tpiykDjhuuhy; Nkw;nfhs;Sk; Ntz;LNfhis 

procurement@leco.lk vDk; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. Fwpj;j 

Ntz;LNfhspy; Nfs;tp ,yf;fk; kw;Wk; Nfs;tpapd; ngaiuj; njspthff; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. (Nkyjpf tpguq;fSf;F 011-2371679 njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; 

njhlh;Gnfhs;sTk;)

tpiykDf;fis Vw;Wf; nfhs;tjw;fhd ,Wjp jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd; g+h;j;jp 

nra;ag;gl;l tpiykDf;fis gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; 

my;yJ epWtdj;jpd; jiyik mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;splyhk;. jghypy; mDg;Gk; tpiykDf;fis> tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; jpfjp 

kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd; ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdj;jpw;F fpilf;fr;nra;jy; 

Ntz;Lk;.

,lg;gug;gpd; chpikahsh; kl;Lk; jkJ tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ngWifapd; jiyg;G kw;Wk; tpiyf;Nfhuy; 

,yf;fj;ijf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fs; Njitahdhy; jaT nra;J 011-2371600 vd;w njhiyNgrp vz;zpD}

lhf kdpj tsq;fs; kw;Wk; epu;thfj;jpw;fhd Nkyjpf nghJ KfhikahsUld;  

njhlu;G nfhs;sTk;.

nghJ Kfhikahsh;

t/g ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;>

<. vr;. FNu fl;blk;

411> fhyp tPjp> nfhOk;G-03

PROCUREMENT NOTICE

www.leco.lk

       ghtidahshpd; 
       MNyhridt/g yq;fh kpd;rhu 

(jdpahh;) fk;gdp (LECO)

ngUepWtd jpl;l mgptpUj;jpf;fhd ghtidahsh; MNyhrid - 2023-2027
t/g ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) fk;gdpahdJ fk;gdpapd; rl;lj;jpd; fPo; 1983 

Mk; tUlk; kpd;rhu tpepNahf fk;gdpahf jhgpf;fg;gl;lJld; ,f;fk;gdpahdJ 

murhq;fj;jpd; KOikahd fk;gdpahFk;. jw;NghJ ehk; Vwj;jho MW ,yl;rk; 

ghtidahsh;fSf;F Nritia toq;Ffpd;Nwhk;. fk;gdpahdJ tY kw;Wk; rf;jp 

Mfpatw;wpd; mikr;rpd; Mjpf;f tuk;gpd; fPo; ,aq;FtJld; nghJ gad;ghLfs; 

Mizf;FOtpdhy; xOq;FgLj;jg;gLfpd;wJ. nghJ gad;ghLfs; Mizf;FOtpdhy; 

toq;fg;gLk; chpkj;jpd; fPo; tpepNahfkhdJ Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.

fk;gdpapd; Nehf;fk; fk;gdpapd; nraw;gzp
Gj;jhf;fk;> #oYf;fpirthd th;j;jfk; 

Mfpatw;wpD}lhf kf;fspd; tho;tpw;F xspahf 

tpsq;Ftijapl;L kfpo;r;rpia mDgtpj;jy;                                                                                                                                      

njhlh;r;rpahd Gj;jhf;fj;jpd; 

%ykhf r%fj;jpw;F rpwe;j rf;jpia 

toq;fy;

murpw;F nrhe;jkhd fk;gdpnahd;whf ,f;fk;gdpapdhy; ehk; toq;Fk; Nritfis 

mgptpUj;jp kw;Wk; Nkk;gLj;Jtjw;fhf vkJ ngUepWtdj;jpy; ghtidahsh;fspd; 

MNyhridfis Nrh;g;gjw;F ehk; jPh;khdpj;Js;Nshk;. cq;fspd; ngWkjpahd 

MNyhridahdJ xU ehs; LECO ,w;F rpwe;j Nritnahd;iw toq;Ftjw;fhd 

cjtpia toq;Fk;. cq;fspd; vOj;J %ykhd MNyhridia 2022.08.25 Mk; 

jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf kpd;dQ;ry;> tl;];mg; my;yJ fbjk; %ykhf 

jaTnra;J mDg;gTk;. 

        

Kfthp    kpd;dQ;ry;  tl;];mg;

nghJ Kfhikahsh;>  general@leco.lk            +94719715690
t/g yq;fh kpd;rhu (jdpahh;) fk;gdp>
<.Vr;. FNu fl;blk;>

,y.: 411> fhyp tPjp>

nfhOk;G-03.

ட�ள் ெகப் 2011 புத்தம் 
பு�ய Hilux vigo champ 
australian lift steel 
buffer புத்தம் பு�ய 
டயர் மற்றும் பற்ற� 
முதலாம் உ�ைமயாள-
ர். 077 6047931/ 
077 3242611.
 045207

�ஷான் குரூ ெகப் 
வண்� 2006 LB4HFI 
என்�ன் மூன்றாம் உ�-
ைமயாளர் ஒ��னல் 
15424 முகத்துடன் �-
ற்பைனக்கு. 33 லட்சம். 
077 3242611.
 045209

F.L.3 மதுவ� அனும�-
ப்பத்�ரம் �ற்பைன-
க்கு. இலங்ைக�ன் 
எந்தப் �ரேதசத்�ற்கும் 
உங்கள் ெபயருக்கான 
முகவ�க்கு வழங்கப்ப-
ட்டதன் �ன்னா் பண-
த்ைதச் ெசலுத்தலாம். 
0777 130079.
 045475

அத்து��ய �ரதான 
��க்கு முகப்பாக 
இருமா�க் கட்�டம் �-
ற்பைனக்கு. 9 ேபர்ச் 
077 3242611.
 045210

இல. 48 ெமாறட்டுமுல்ல 

ெமாறட்டுவ ெகாத்து 

கைட சைமயலைறக்கு 

ஒருவர் ேதைவ. உபகர-

ணங்கள் அைனத்தும் 

உண்டு. சைமயல்கார-

ருக்கு ஒரு நாைளக்கு 

800 ரூபா மட்டும். 

3 மாத அட்வான்ஸ் 

படசாைல ெமத்ேதா�-

ஸ் முன் பக்கம் உள்ளது. 

ெதாைலேப� இலக்க-

ம் 077 1407353,  

071 2627754 தங்கு-

வதற்கு அைற உள்ளது.

 044436

கணக்காய்வு/  கணக்காள-

ர் ப�லுநர்கள் �ண்ண-

ப்�க்கவும். முகாைமயா-

ளர் 89-1/ 2,  ேபங்ஷால் 

� �,  ெகாழும்பு -11. 

ெதாைலேப� / வட்ஸ்அ-

ப் 07 5  5 03 0954. 

�ன்னஞ்சல் :a g a p e a c 

c s e r v i c e s @ g m a i l . c o m 

 038818

�ட்டுப் ப�ப் ெபண் 

ேதைவ. �ட்டு 

ேவைலக்கு வயது 40-

50க்கு இைடப்பட்ட 

ப�ப் ெபண் ேதைவ. 

வயதான ெபண்ம�-

ைய பராம�த்தல் �ட்டு 

ேவைலக�ல் உதவுதல் 

ேவண்டும். ரூபா 40, 

000.00 சம்பளம் 

வழங்கப்படும். கலந்தா-

ேலா�த்துக் ெகாள்ள-

லாம். ெதா.ேப. 077 

1927042. 045757

ஐந்து ஏக்கர் ெதன்னங்கா-

��ல் ெதா�லாளர் 

ேவைல மற்றும் பசுக்க-

�ன் ேவைலக்கு ெதா-

�லாளர்கள் ேதைவ. 

கம்பஹா ெவ�ேவ�ய. 

076-3279169,  033-

2259143. 045706
ேதாட்ட ேவைல ப�ர்ச்ெச-

ய்ைக ேவைலக�ல் 

ப�ச்சயமுள்ள வயது 

45-55 �ங்களத்�ல் 

உைரயாடக்கூ�ய ஊ�-

யெராருவர் ேதைவ. 

�ராம அலுவலா் ப�வுச் 

சான்�தழ்,  ேத�ய 

அைடயாள அட்ைட 

அத்�யாவ � யம். 077 

4125686. 045025

பாதுகாப்புச் ேசைவ 
ேவைல வாய்ப்புக்கள் 
உண்டு. �ழக்குப் பல்க-
ைலக்கழகத்�ல் ஆண்/ 
ெபண் பாதுகாப்பு 
அலுவலர்க�ற்கான 
ேவைல வாய்ப்புக்கள் 
உண்டு. ஆகக் கூ�ய 
சம்பளம் அைழக்கவு-
ம். 0771060667/ 
077 1075755/ 077 
1075762. 045431

யக்கல டயா் க ைடக்கு ப�-

ற்�ெபற்ற ஊ�யர் உடன-

�யாக ேதைவ. தங்கு�ட 

வச�கள் உண்டு. 077 

5470351. 045661
Sewing Machine 

Operators/  Trainees/ 
Helpers வ த்தைள�-
ல் அைமந்�ருக்கும் 
ஏற்றும� தரத்�ல் து� 
உற்பத்� ெசய்யப்படு-
ம் கம்ப�க்கு துவாய் 
மற்றும் ெபட்�ட் 
ைதப்பதற்கு அனுபவ-
முள்ள ைதயல் இய-

ந்�ர இயக்குநா்கள் 
(Sewing Machine 
Operators),  ப�ற்� 
ெபற�ரும்பு ம் ைதயல் 
இயந்�ர இயக்குநா்க-
ள் (Sewing Machine 
Trainee Operators) 
மற்றும் ஆண்,  ெபண் 
உத�யாள ர்கள் 
(Helpers) ேதைவ (Sub 
Contract ெகாடுக்கப்பட 
மாட்டாது) கவர்ச்�யான 
சம்பளம் வழங்கப்படும். 
தங்கு�ட வச� இலவச-
ம். குைறந்த �ைலக்கு 
மூன்று ேநர ஆகாரம். 
ேவைள ேநரம் 08.30 
முதல் 6.30 வைர. இல. 
18,  ெவௗிஅமுன ��,  
ேஹ�த்த,  வத்தைள. 
ெதா. ேப. இல. 076 
6200300. 045115

உடஹமுல்ல ஜயபார 400 

�ட்டர் தூரத்�ல் ஜயபாைத-

க்கு முகப்பாக 33 ேபர்ச் 

சுற்று ம�ல் கட்டப்பட்டு-

ள்ளது. வல்ெவௗிக்கு மு-

கப்பாக. 077 3242611.

 045204

617

ேப�யெகாட �ன் சந்ைத-
க்கு அரு�ல் 18 ேபர்ச் 
கா� �ற்பைனக்கு. 
கா�ைய துண்டு 
படுத்தலாம். 077 
3242611. 045206

மட்டக்களப்பு �ருமைல 
�ரதான ���ல் (�-
ள்ைளயார� பாடசாைல-
க்கு முன்பாக) Road 
Reservation க�த்து 
30 ேபர்ச் �யாபார 
ேநாக்கத்�ற்கான உறு� 
கா� �ற்பைனக்கு 
உண்டு. ெதாடர்புக்கு. 
077 8852009,  076 
2911105. 045732

641

149/ 6,  ேதவானம்�ய�-
ஸ்ஸ மாவத்ைத�ல் 2 
அைறகளுடன் �டு வா-
டைகக்கு அல்லது குத்த-
ைகக்கு உண்டு. 072 
8261822. 043392

ேபருவைள A/ L �த்�-
யைடந்த 21 வயது 
முஸ்�ம் உயரம் 5'4" 
குடும்பத்�ல் ஒேர மக-
ளுக்கு தகு�யான மண-
மகன் ேதைவ. தரகர்க-
ள் ேதைவ. a b d u l s a l a 
m 1 1 0 0 6 @ g m a i l . c o m 
 B184578

ெகௗரவமான    குடு-
ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த 
ெகாழும்�ல் வ�க்கும் 
முஸ்�ம் ெபற்ேறார் 
அவர்க�ன் ெதா�ல் 
��யாக தைகைமயு-
ள்ள,  29 வயதுள்ள,  6 
அ� உயரமுள்ள,  நல்ல 
�றமுள்ள தற்ேபாது 
ெவௗ ி நாட்�ல்  
ேவைல ெசய்யும் மகனு-
க்கு மனப் ெபண்ைண 
ே த டு �ன் ற ன ர் . 
முன்ைனய �க்கா 
குறு�ய காலத்�ல் இர-
த்துச் ெசய்யப்பட்டது. 
ெபாருத்தமான மார்க்க-
ப்பற்றுள்ள நற்குணமு-
ள்ள,  கல்� கற்ற,  �றமு-
ள்ள,  குடும்ப பாங்கான 
ெபண் ேதைவ. உங்கள் 
மு ழுைமயான  �பர-
ங்கைள n i k k a h . 6 7 4 
@ g m a i l . c o m  என்ற மு-
கவ�க்கு அனுப்பவும்.
 G184324
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மூத்த எழுத்ததாளர் தி. ஞதானசேகரன்

ஈழத்து நவீன 
இலக்கிய முன்னோடிகள்

17

ஆதவமை ைமைத்துக் ககாண்-
டிருநத மைகக் கூட்்டம்  

நழுவிக் கெனைதும்,  
சூரியனின சூடு,  
மீண்டும்,  
பூைா மதவிமய பதம் பாரக்க 

ஆரம்பித்தது.  
அனறு அமரநாளு்டன கராமைப் 

பூட்டி விட்டு,  
தைது முதலாளி காரமைகத்து-

்டன,  
பாமதயில் இைங்கி ந்டநதான,  
ஜீவகன,  
ஆைாம்,  
நைது நாயகன,  
கராஜில் இருநது தான வருகி-

ைான.  
அப்படியாைால்,  
அவன ஒரு ஏமழ!  

நாயகன ஏமழயாக இருநதால்,  
நாயகி,  
பணக்காரியாகத்தாமை இருக்க 

மவண்டும்.  
அதுதாமை ெம்பிரதாயம்  
இல்மலயா...?  
ஆைாம்,  
உங்கள் தமலயில் அடித்து ெத்தி-

யம் கெய்கிமைன,  
அவள் கெல்வநதர ஒருவரின,  
கெல்லப் புதல்வியாகத்தான 

இருப்பாள் மபாலிருக்கிைது.  

கபாறுத்திருநது பாரப்மபாமை...  
கைதுவாக ஊரநது வநத,  
ைட்்டக்குளிக்குச் கெல்லும் 

பஸ்சில் ஏறிக் ககாண்்டார ஜீவக-
னின முதலாளி காரமைகம்.  

அவருக்கு மகமயக் காட்டி 
விட்டு விமரநது ந்டநதான 
ஜீவகன.  

"மபாக்குத் மதாட்்டம் எனறு 
கொனைால் அநதப் பகுதியிமலமய 
மிகவும் பிரபலைாை மதாட்்டம் 
அதுதான.  

அநத மதாட்்டத்தில்,  
சுைார ஐம்பது வீடுகள் இருக்-

கும்.  
ஆைாலும்,  
"பங்களாக்கள்' எனறு கொல்லக் 

கூடிய அளவுக்கு கபரியதாக கட்-

்டப்பட்்ட வீடுகள் எதுவும் அநத 
மதாட்்டத்தில் இல்மல,  

எல்லாமை சிறு சிறு குடிமெ 
வீடுகள் தான.  

அப்படி ஒரு வீட்டுக்குச் கொநதக்-
காரிதான பாரவதியும்.  

ொய்வு நாற்காலியில் ொய்நதப-
டிமய,  

எதிரில் இருநத ஒரு கதிமரயின 
மீது காமல நீட்டிபடிமய கால்கமள 
ஆட்டிக் ககாண்டு,  

விழிகமள பாதி மூடியபடி 

சிநதமையில் மூழ்கி இருநதாள் 
பாரவதி.  

அப்மபாது,  
வீட்டுக்குள் யாமர நுமழநத 

அரவம் மகட்்டதும்,   
கண் விழித்துப் பாரத்தாள் 

பாரவதி.  
வழமையாை புனைமகயு்டன 

அமைதியாக ந்டநது வநத ஜீவகன,  
முகத்தில் அரும்பியிருநத வியர-

மவத் துளிகமள மகக் குட்ம்ட-
யால் தும்டத்தபடிமய,  

பாரவதிக்கு எதிரில் இருநத 
மொபாவில் அைரநது ககாண்்டான.  

"எமைப்பா... கராம்பவும் 
கமளத்து மபாய் வநத ைாதிரி 
கதரியுது. ககாஞெம் இரு நான டீ 

மபாட்டுக் ககாண்டு வாமைன...!"  
"இல்ல... மவணாம் ைாமி"  
"ஏன்டா மவணாங்குை கவயில்ல 

ந்டநது வநததுைால நல்லா 
கமளச்சி மபாட்்ட...இப்ப ஒரு 
டீ குடிச்ொ ககாஞெம் கதம்பா 
இருக்கும்!"  

"இல்ல ைாமி நீங்க ைட்டும் 
வீட்டுல சும்ைாவா இருக்கு -
றீங்க... காமலயிமலமய எழும்பி 
கம்டயப்பம் சுடுறீங்க அப்புைைா 
அமதக் ககாண்டு மபாய் கம்ட-
களுக்கு மபாடுறீங்க.... அப்ப-

ைைா பகமலக்கி ெமைக்கிறீங்க... 
ராமவக்கி ெமைக்கிறீங்க... இவ்-
வளவு கஸ்்டப்படும் உங்க-
ளுக்கு யார ைாமி டீ ஊத்தித்தா-
ராங்க...?"  

ஜீவகன இப்படிச் கொனை-
தும்,  

ொய்வு நாற்காலியில் ொய்நதி-
ருநத பாரவதி,  

ப்டாகரனறு நிமிரநது அைரநது 
ககாண்டு,  

ஜீவகனின முகத்மத கருமண-
யு்டன பாரத்தாள்.  

இவன என மீது அவ்வளவு 
பாெம் மவத்திருக்கிைான எனறு 
எண்ணும் மபாது,  

அவளும்டய கணவன சிவாவின 
ஞாபகம் தான அவளுக்கு வநதது.  

திைமும் கம்டயப்பம் கெய்வ-
தற்காக தான படும் கஸ்்டத்மத 
உணரநது, ககாண்டு,  

தனமைப் பாதுகாத்து ககாண்டு 
தைக்கு உதவியும் கெய்த சிவாமவ 
அவளால் ைைக்கமவ முடியாது.  

சுவரில் ைாட்்டப்பட்டிருநத 
சிவாவின ப்டத்மதப் பாரத்தாள்.  

அவன இைநது இரண்டு வரு்டங்-
களாகினைை.  

திடீகரனறு ஏற்பட்்ட ஒரு வாகை 
விபத்தில் தான  

அவன இைநது மபாைான.  
"அவர இருக்கும் வமரயில் 

எைக்கு எநதக் குமையும் மவக்-
கவில்மல" பாரவதி இப்படி 
கொல்லும் மபாது,  

அவள் முகம் சிவநது விட்்டது.  
கண்களில் இருநது வடிநத கண்-

ணீரதுளிகமள ைமைப்பதற்கு 
அவள் மிகவும் சிரைப்பட்்டாள்.  

"ஜீவா... உன அப்பா அனைக்கி 
ைட்டும் இருக்கல்லைா என புரு-
ஷமைா்ட கபாைத்மதக் கூ்ட 
எனைால் பாரத்திருக்க முடியாது... 
கலாறி கவிழ்நத மபாது அதில் 
சிக்கிக் ககாண்்ட என புருஷை காப்-
பாத்துைதுக்கு உங்க அப்பா தான 
கராம்பவும் கஷ்டப்பட்டிருக்கி-
ைார..." கொல்லி விட்டு,  

விழிகளில் இருநது வடிநத கண் -
ணீரத் துளிகமளயும்,  

மூக்கில் இருநது வநத 

ெளிமயயும் அணிநதிருநத 
கவுன முமையில் தும்டத்துக் 
ககாண்ம்ட இருப்பாள்.  

"இநதக் கமதமய கொல்லும் 
மபாகதல்லாம் நீங்க அழுறீங் -
கமள ைாமி...!"  

கரகரத்த குரலில் கொனைான 
ஜீவகன.  

"அவர கநைச்சி எநத நாளும் 
நான அழுது ககாண்டுதான 
இருக்கிமைன. ஜீவா, உனமைா்ட 
அப்ப கெஞெ அநத காரியத் -
துக்கு நனறிக்க்டன கெய்ைதுக் -
காகத்தான உனமைமய நான 
ககாழும்புக்கு கூட்டிக் கிட்டு 

வநமதன...!" எனறு கொனை 
பாரவதி எழுநது,   

ஜீவகனின அருகில் வநதாள்.  
"உன மவமலகயல்லாம் இப்ப 

எப்படி இருக்கு...!" ஜீவகனின 
தமலமயத்த்டவிய படிமய 
மகட்்டாள் பாரவதி.  

"நீ சீக்கிரமை எனனும்டய 
மவமலகமள எல்லாம் படித்-
துக் ககாள்வாய் எனறு... 
முதலாளி அடிக்கடி கொல்லுவார 
ைாமி!" ஒருவித பாவமையு்டன 
கொனைான ஜீவகன.  

"ஓ... அப்படியா...! நீ சீக்கி -
ரமை மவமலகமளப் படித்துக் 
ககாண்்டால்... உைக்கு தனி -
யாகமவ கராஜ் ஒனமை ஆரம் -
பிக்கலாமை... அதுக்கப்புைம் 
எஸ்ம்டட்டில் கஸ்்டப்பட்டுக் 
ககாண்டிருக்கும், அப்பா... 
அம்ைா... தங்கச்சி எல்லா -

மரயும் ககாழும்புக்கு கூட்டிக் 
கிட்டு வநது்டலாமை...!" எனறு 
கொல்லிவிட்டு,   மதநீர ஊற்றுவ-
தற்காக உள்மள கெனறு விட்்டாள் 
பாரவதி.  பாரவதி இப்படி கொன-
ைாலும்,  

பிரம்ைன ஜீவகனின தமலயில் 
எழுதிய விதி மவறு விதைாகமவ 
இருநதது.   

தன வாழ்க்மக இப்படி எல்லாம் 
சீரழியப் மபாகிைது எனறு முனமப 
கதரிநதிருநதால்,  

அவன கவண்பாமவ ெநதித்தி-
ருக்கமவ ைாட்்டான!  

(கதா்டரும்)  

மீன் பிடிப்பவனை மீைவன் என்று ச�ொல்ல்லொம்  

மொன் பிடிப்பவனை மொணவன் என்று ச�ொல்ல்லொமொ?  
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இனியவனே என்று 
பாடி வநனதேன்!

ஜனரஞ்சக எழுத்தாளர்
ம�தாழிவதாணன்

இளனம ஊஞ�்லொடும் விறுவிறுப்பொை ச�ொடர்

'ஈழத்துச் சிறுகதை வரலாற்றில் முைன்-
முைலில் பெண்ணியல்வாைத்தை முன்-
தவத்ைவர் ெவானி ஆழவாப்பிளதளை 

ஆவார். 1960களில் மிகத் துணிச்்சலான பெண்-
விடுைதல ்சார்்நை கருத்துககதளை இவர் முன்-
தவத்ைார். மன்னிப்ொரா? என்்ற கதலச்ப்சல்-
விச் சிறுகதை மூலம் எல்்லாரது கவனத்தையும் 
ஈர்த்ை கைாசிரிதய ெவானி. ெவானியின் மன்-
னிப்ொரா பெண்ணிதலவாைம் ெற்றிய ெல கருத்-
துககள ெரவியுளளை இருெைாம் நூற்்றாண்டின் 
கதைககூற்றில் ெலராலும் வர்வற்கப்ெைாவிட்-
ைாலும், ஆக்ராஷமான கண்ைனத்துககுளளைாகி 
அககாலத்திற் பெரும் புயதல்ய கிளைப்பிவிட்-
ைது' எனக குறிப்பிட்டுளளைார் கலாநிதி ப்சஙதக 
ஆழியான், ைனது ஈழத்துச் சிறுகதை வரலாறு 
என்்ற நூலில்.  

'மன்னிப்ொரா' என்்ற சிறுகதை கதலச் -
ப்சல்வி தவகாசி 1961 இைழில் பவளி -
யாகியது. இச்சிறுகதையில் மூர்த்தி, சுசீலா 
ஆகி்யாருககிதையிலான காைல் ்சாதிய ஏற்்றத் -
ைாழவினால் நித்ற்வ்றாமல் ்ொய்விடுகி்றது. 
பெற்்்றாரின் ஆைஙகத்தை மீ்ற முடியாைவனா -
கின்்றான் மூர்த்தி. இைற்கிதையில் சுசீலாவிற்கு 
்வப்றாரு இைத்தில் திருமணம் முற்்றாகிவிடுகி -
்றது. ைனது திருமணத்திற்கு முைல்்ாள சுசீலா 
மூர்த்திதயத் ்ைடி    அவனது வீட்டிற்குச் ப்சல்கி-
்றாள. 'காைலித்ைவதன்ய கணவனாகக பகாள-
வதுைான்    கற்பெனில் இ்நை என் முடிவு என் 
கற்பு ப்றிககுச் சிறிதும் பு்றம்ொனது அல்ல. 
உஙகள உரிதமதய இப்பொழு்ை எற்றுக 
பகாளளுஙகள. ்மது வாழதவ இககண்ம 
வாழ்நது முடித்துவிடு்வாம், மானசீகமாய் மட்டு-
மன்றி என்னால் என்று்ம உஙக்ளைாடு வாழமு-
டியாது. ஆனால் இ்நைககணம் உஙக்ளைாடு வாழ-
கி்்றன். இதை அறி்நைால் உலகம் என்தனக 
்கவலமாகக கருதும், ெகிஷகரித்துவிடும். 
ஆனால்.. ஆனால் கைவுள என்தன மன்னிப்ொர் 
இல்தலயா' என்கி்றாள சுசீலா. மூர்த்தி அவதளை 
இறுக அதணத்துக பகாண்ைான். நிச்்சயமாக 
்ம்தம மன்னிப்ொர்' என்கி்றான்.  

ெதழதமவாைம் ்வரூன்றிய அககால கட்ைத்-
தில் சுசீலாவின் இ்நை முடிவு ஈழத்து இலககிய 
உலகில் பெரும் கண்ைனத்துககு இலககாகியது. 
கைா்ாயகியின் முடிதவ எதிர்த்து கதைதய 
்வறு விைமாக மாற்றி கவிஞர் எஸ்.எம். ்சவு்நைர-
்ாயகம் எழுதிய கதையும், அவளுதைய முடிதவ 
ஆைரித்து அவதளைப் புரட்சிப் பெண்ணாகக 
பகாண்டு ப்ச்நைாரதக எழுதிய கதையும் 'மன்-
னிப்ொரா' என்்ற அ்ை ைதலப்பி்ல்ய கதலச்-
ப்சல்வியின் அடுத்ை இைழகளில் பவளியாகின.  

யாழப்ொணத்தில், அளைபவட்டிக கிராமத்தில் 

பி்ற்நை ெவானி பகாழும்பு பெண்கள கல்லூரி-
யில் ஆரம்ெககல்வி கற்்றவர். ்ெராைதனப் ெல்க-
தலககழகத்தின் விஞஞானப் ெட்ைைாரி. பிற்ெட்ை 
காலத்தில் புலம்பெயர்்நது பிரித்ைானியாதவ 
வாழவிைமாககபகாண்ைவர். 1958/59ஆம் 
ஆண்டுககுரிய இலஙதகப் ெல்கதலககழகத்-
தின் ைமிழச்்சஙகத்தின் இைழான 'இளைஙகதிரில்' 
இவரது அர்ப்ெணம் என்கி்ற சிறுகதை 'மதிற்பிற்-
குரியது, நூற்ெரிசு பெற்்றது' என்கி்ற சிறுகுறிப்பு-
ைன் பவளியாகியிருககின்்றது.   

ெவானியின் சிறுகதைத் பைாகுப்பொன்று 
1962இல் கைவுளைரும் மனிைரும் என்்ற ைதலப்-
பில் பவளியாகியது. 1994இல் ப்சல்வி திருச்-
்ச்நதிரன், பெண்கள கல்வி ஆய்வு நிறுவனத்தின் 
ஊைாக இச்சிறுகதைத் பைாகுதிதய மீளெதிப்புச் 
ப்சய்துளளைார். முன்தனய பைாகுப்பில் இைம்பெ-
்றாை சில கதைகளும் ் ்சர்ககப்ெட்டு இத்பைாகுப்பு 
இருெது கதைகளுைன் பவளியானது.   

ெவானியின் கதைகளைது ்்ாககிதன-

யும் ்ொககிதனயும் விளைககும் 
வதகயில் அவற்றில் முககியமான 
சில கதைகள ெற்றி ைாய்வீடு மார்ச் 
2017 இைழில் அருண்பமாழிவர்-
மன் எழுதிய மதிப்பீட்டின் சில ெகுதி-
கள கீ்ழ ைரப்ெடுகி்றது:  

'பைாகுப்பில் இரண்ைாவது 
கதையாக அதமகின்்ற பொரிக-
காை முட்தை என்கி்ற கதை ெவா-
னியின் கதைகளில் இருககின்்ற 
கூர்தமயான அவைானஙகளுககுச் 
்சான்்றாக அதமகின்்றது. 

முைல்முத்றயாகக கருவுற்றிருக-
கின்்ற உஷாவும் அவள கணவன் 

்ச்நதிரனு்ம இககதையில் வருகின்்ற கைாொத்தி-
ரஙகள. ைனது சிறுவயதில் இரு்நது உஷா ்்சக-
ரித்து தவத்திருககின்்ற சிறு சிறு பொருட்கதளை 
அவளும் ்ச்நதிரனும் ொர்த்து அவளைது சிறுபிராய 
நிதனவுகதளைப் ெகிர்்நதுபகாளளுகின்்றார்கள. 
அப்்ொது அவள சிறுவயதில் இரு்நது ொதுகாப்-
ொக தவத்திருககின்்ற கரிககுருவியின் முட்தை-
பயான்று விழு்நது உதை்நதுவிடுகின்்றது. சிறு-
வயதில் குருவிககூட்டில் இரு்நது ைான் எடுத்து 
ஒளித்து தவத்திரு்நை அ்நை முட்தை உதை்நைது 
அவள மனதில் அவளைது கரு ெற்றிய ்சஞ்சலத்-
திதன உருவாககிவிடுகின்்றது. 

அ்நை ்சஞ்சலத்தினால் அவள பைாைர்்நது 
அதலககழி்நது, மனஙகலஙகுகின்்றாள. 
குழ்நதை பி்றககும்வதர இ்நைப் ெைற்்றமும் ்சஞ-
்சலமும் அவதளை ஆட்டுவிககின்்றது. 

கதை முழுவதும் உதை்நை்ொன கரிககுரு-
வியின் முட்தை ெற்றிய நிதனவுக்ளை அவளைது 
இ்நை நிதலதமககுக காரணம் என்று ப்சால்லப்-
ெட்ைாலும், அண்தமய உளைவியல் ஆய்வுகளின் 
அடிப்ெதையில் இது கருவுற்றிருககும் பெண்க-
ளுககு ஏற்ெைககூடிய மன அழுத்ைத்துைன் பைாைர்-

ொன உளைவியல் சிககல் என்றும் புரி்நதுபகாள-
ளைமுடிகின்்றது. அ்நை உளைவியல் சிககல்ெற்றிய 
ெவானியின் அவைானம் கூர்தமயானது.   

கனவு என்கி்ற கதை உளைவியல் பின்னணி-
யுைன் அதம்நை இன்பனாரு கதை. முத்ைம்மா 
என்று ்கலியாக அதழககப்ெடும் முத்து 
திருமண வயைதை்நது திருமணமாகாமல் இருப்-
ெைற்காக ஊராரால் ்கலி ப்சய்யப்ெடுெவன். 

அவனிைம் ெட்ைம் கட்ைக கற்றுகபகாண்ை சிறு-
வர்களகூை வளைர்்நது திருமணமாகிக குடும்ெ-
மான பின்னரும் முத்து ைனியனாக்வ இருக-
கின்்றான். 

'ஆண்தம' என்ெது ெற்றிய கற்பிைம் அவன் 
ஆண்தமயில்லாைவன் என்று அவதனக ்கலி-

ப்சய்கின்்றது. அ்ை 
முத்து, மீனா என்கி்ற 
மாணவி அவளைது 
க ா ை ல னு ைன் 
ஊருககு மத்றவாகப் 
்ெசுவதைக காணு-
கின்்றான். பின்-
பொரு்ாள அவள 
ைனது காைலனுககா-
கக காத்திருககின்-
்ற்ொது ொலியல் 
ைாககுைல் ப்சய்கின்-
்றான். அவதனத் 
்ைடி ஊரார் ப்சல்-
கின்்ற்ொது அவன் 
தூ க கு ப் ் ெ ா ட் டு 
ைற்பகாதல ப்சய்-
து ப க ா ள ளு கின் -
்றான். இ்நைககதை 
'ஆண்தம' ெற்றிய 

கற்பிைம், ொலுணர்வு, பெண்கள ெற்றிய 
பொதுப்புத்தி ஆகியவற்த்ற நுட்ெமாகக காட்சிப்-
ெடுத்துகின்்றது. ைவிர, சிறுவயதில் ை்நதையால் 
ைாயும், முத்துவும் ைனித்துவிைப்ெடுகின்்றதம-
யும், இளைவயதி்ல்ய ைாயும் இ்ற்நதுவிை ஒரு 
விைத்தில் ஊராதர அண்டி்ய வாழ்வண்டிய 
நிதல முத்துவுககு இரு்நைதமயும்கூை அவதன 
இவ்விைமாகக கட்ைதமககக காரணிகளைாக இரு்ந-
திருககககூடும்.  

வறுதம காரணமாகவும் சீைனம் ்ொன்்ற 
்சமூக வழககஙகளின் ைதைகளைாலும் இளைவயதுப் 
பெண்கள இரண்ைாம், மூன்்றாம் ைாரஙகளைாக 
வயைானவர்களுககுத் திருமணம் ப்சய்து தவக-
கப்ெடுகின்்ற வழககம் முன்னாட்களில் அதிகம் 
இரு்நைதை அறி்நதிருககின்்்றாம். 

பிரார்த்ைதன என்கி்ற கதையில் வறிய குடும்-
ெபமான்றில் மூத்ை பிளதளையாகப் பி்ற்நை சுமதி 
ைனது ெதிபனட்ைாவது வயதில் ஐம்ெதுவயது 
ஆன ஒருவருககு மூன்்றாம் ைாரமாகத் திரும-
ணம் ப்சய்து தவககப்ெடுகின்்றாள. சுமதியின் 
உணர்வுகதளையும் மனநிதலதயயும் இத்திரும-
ணம் ெற்றிய எதிர்ப்புகதளையும் இ்நைக கதையில் 

மிகவும் நுட்ெமாக ெவானி பவளிப்ெடுத்து-
கின்்றார்.  

'எத்ைதன பகாடிய இரவுகள! ்சொெதி 
அவதளைத் தீண்டிவிட்ைால் சுமதியின் ்சதை கூசும்! 
முைலில் ைன் விதிதய ஏற்றுகபகாளளை முயன்-
்றாள.

 ஆனால் ்சொெதி ெசிப்ொர்தவ்யாடு அவதளை 
அணுகும்்ொது கரஙகளைால் அவதளை அதணக-
கும்்ொது சுமதிககுக கூச்்சலிை்வண்டும் ்ொலி-
ருககும்...  

இதுைான் ெத்து வருஷஙகளைாகச் சுமதி ்ைத்தி-
வரும் வாழகதக. இன்று ்சொெதி கண்தண மூடி-
விட்ைால் சுமதிககு அது வி்மா்சனமாகாைா? ஏன் 
எத்ைதன ் ாள ஆத்திரத்தில் பவறுப்பில் எண்ணி-

யிருககி்றாள இ்நைக கிழம் ப்சத்துத் பைாதலக-
காைா என்று! இன்று அப்ெடி்ய ்ை்நதுவிடும்-
்ொல ்ைான்றுதகயில் மட்டும் ஏன் ்வண்ைாை 
பைய்வஙகதளைபயல்லாம் ்வண்டுகி்றாள?'  

கட்ைாயத் திருமணம் ப்சய்துதவககப்ெட்ை 
வயதில் முதிய, மனதுககுப் பிடிககாை கணவன் 
்சாகக கிைககின்்ற்ொது ஏன் சுமதி திருமணமா -
கிப் ெத்து வருைஙகளைாகக கும்பிைாை கைவுள -
கதளைபயல்லாம் மீண்டும் கும்பிடுகின்்றாள 
என்ெதைக கதை முடிவில் ப்சால்கின்்றார், 'உள -
ளைத்தில் அடியில் இரு்நது உணர்ச்சி ஒன்றிய 
்வகத்்ைாடு புதிய ்ம்பிகதக்யாடு ்வண்டுகி -
்றாள, கைவு்ளை அவர் ்சாகட்டும்... கைவு்ளை அவர் 
்சாகட்டும்...'  

அன்த்றய காலப்ெகுதியில் நிலவிய பெண்-
களுகபகதிரான ்சமூக வழககஙகளுககும் அடி-
தமத்ைனத்திற்கும் எதிரான மிக வலுவான 
எதிர்ககுரல்களில் ஒன்்றாக இைதனப்ொர்கக முடி-
கின்்றது.   

ெவானியின் கதைகதளை ்்ாககுகின்்ற்ொது 
அவர், ைான் அவைானித்ைவற்த்ற, ்சமூக வழக-
கஙகள மனிை ்்யத்திற்கு ப்ருககடி ஏற்ெடுத்-
திய சூழல்கள ெற்றிய ைனது எதிர்விதனதய, 
ைனது எழுதுககளினூைாக பவளிப்ெடுத்தினார். 
மனிைத்துவம் மீைான அவரது காைலும் 
்சமூகம் ைனிமனிைருககுத் ைருகின்்ற ப்ருக -
கடி ெற்றிய ்காெமு்ம அவரது எழுத்துகளின் 
்சாரம். அ்நைவதகயில் இலககிய வரலாற் -
றின் அடிப்ெதையில் மாத்திரமல்லாது ைனது 
எழுத்துகளூைாகவும் அவர் முககியத்துவம் 
வாய்்நைவ்ர. இ்நைத் பைாகுதியில் இருக -
கின்்ற அதிர்ச்சி மதிப்பீட்தை ஏற்ெடுத்ைக கூடிய 
அன்பின் விதல என்கி்ற கதை, நிலவியல் அடிப்-
ெதையில் ப்சயற்தகத்ைனம் வாய்்நை நித்றவு 
என்கி்ற கதை, உன்தன உணர என்கி்ற அதீை 
உணர்ச்சிவயமான கதை என்ென எனது வாசிப்-
பில் மிகச் ்சாைாரணமான கதைக்ளை. 

ஆயினும் ஒரு பைாகுதியாக வாசிககவும், 
ஈழத்து இலககிய வரலாறு ெற்றிய ஆய்வுகளுக-
கும் இ்நைக கதைகள மாத்திரமல்ல பைாகுககப்ெ-
ைாை ெவானியின் ஏதனய கதைகள பைாகுககப்-
ெடுவதும் மிக முககியமான்ை.  

ஈழ சிறுகதை வரலாற்றில் பெண்ணியல்வாைததை
முைலில் முனதவதை ெவானி ஆழவாப்பிளதளை
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ngWif mwptpj;jy;
fsdpg; gy;fiyf;fofk;

1.  fsdp gy;fiyf;fofj;jpd; rhh;ghf jpizf;fsf; nfhs;tdTf; FO jiytuhy; fPo;f; fhzg;gLk; NtiyfSf;fhf jFjp 

tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpla 

,y.
xg;ge;j ,y. ngah;

Ntiyapd; 

kjpg;gPl;Lg; 

ngWkjp

Nfs;tpg; 

gpizapd; 

ngWkjpj; 

njhif

CIDA 
gjpT

Mtzf; 

fl;lzk;

01 UK/GA/GA3/2022/18 Modifications and Renovations 
of the Staff Canteen

23>000>000.00 230>000.00 

,y. &gh

SP 3, C6 
& C5

5,000.00

2. Nfs;tp NfhuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp Nfhuy; tpjpKiwfSf;F mika ,lk;ngWk;.

3.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg;  ngWtjw;fhd jFjpiag; ngw;Wf;nfhs;s tpz;zg;gjhuh; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; ,lk;ngw;w 

xg;ge;jf;fhuh;fshf ,Uj;jyhfhjJ vd;gJld; eph;khzg; gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpy; gjpitg; ngw;wpUj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gJld; jFjpia Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpjj;jpy; mtuhy; g+h;j;jp nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tplaj;jpw;fhf Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis  Ntiy nghwpapayhsH> (0112910163) 

Ntiy gFjp> fsdpg; gy;fiyf;fofk;> jYfk> fsdpapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 2022 Mf];l; khjk; 08k;; jpfjp Kjy; 2022 

Mf];l; khjk; 29Mk;; jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp;;.g. 11.30 kzp tiu kw;Wk; gp.g. 

1.30 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiu fsdpg; gy;fiyf;fofj;jpd;  cjtpg; gjpthsH nghJ eph;thfk; mth;fsplk; Nfs;tp 

Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ml;;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l tifapy; Nfs;tpjhuh;fs;; kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzj;ij  

gy;fiyf;fofj;Jf;Fr; nrYj;jp vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; nra;tjd; %yk; 2022 Mf];l; khjk; 08Mk;; jpfjp 

Kjy; 2022 Mf];l; khjk; 29Mk;; jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 11.30 kzp tiuAk; 

kw;Wk; gp.g. 1.30 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiu fsdp> jYfk> fsdpg; gy;fiyf;fof cjtpg; gjpthsh;> nghJ eph;thfk; 

mth;fsplk; Mq;fpy nkhopapyhd Nfs;tp Mtzj; njhFjpapd; gpujpnahd;iwg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. Fwpj;j nfhLg;gdT 

nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Kj;jpiuf;Fwp nghwplg;gl;L 2022 Mf];l;  khjk; 30Mk;;  jpfjp gp.g. 2.30 

kzp my;yJ mjw;F Kd; fsdp> jYfk> fsdpg; gy;fiyf;fofj;jpd; gjpthsh; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

7.  2022 Mf];l; khjk; 30Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mjpfhug+h;t gpujpepjpfs; ,e;epfo;tpy; fye;Jnfhs;syhk;.

8.  rfy Nfs;tpfSlDk; njhopy; toq;Feuhy; Vw;Wf;nfhs;sf;$ba tifapy; (,jw;F eph;khzg; gapw;rp kw;Wk; 

mgptpUj;jp epWtdj;jpd; (Institute for Construction, Training & Development - ICTAD) Clhf ntspaplg;gl;Ls;s Nfs;tp 

Nfhuy; Mtzj;jpd; cs;s 9Mk; gphptpy; (Standard Bidding Document - Section 09) cs;slf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; gpiz 

khjphpapidg; gad;gLj;Jjy; Ntz;Lk;.  ,yq;ifapy; nraw;gLk; tq;fpnahd;wpy; (,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpitg; 

ngw;Ws;s) ngw;Wf;nfhz;l my;yJ eph;khz ghJfhg;G epjpaj;jpdhy;   ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpg; gpizia my;yJ Fwpj;j 

gpizf;Fhpa gzj;ij gy;fiyf;fofj;jpd; rpwhg;;ghplk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

jiyth;>

jpizf;fsg; ngWiff; FO>

fsdpg; gy;fiyf;fofk;>

jYfk> fsdp.

2022-08-07.

ifj;njhopy; mikr;R

xg;ge;j ,y. MIC/FIN/34/30

ifj;njhopy; mikr;rpw;F epfo;epiy ifj;njhopy; gjpT Kiwikia 

tbtikj;jy;> mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; mKy;gLj;Jtjw;fhf jFjp 

kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ifj;njhopy; mikr;rpd; rhh;gpy; mikr;Rg; 

ngWiff; FOj; jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;. ,e;j #o;epiyapy; 

ifj;njhopy; mikr;R nghUj;jkhd nkd;nghUs; mgptpUj;jpahsiu 

ngwTk;> xg;Gf;nfhz;l fhyj;jpy; guhkhpf;fTk; jpl;lkpl;Ls;sJ. 

Kiwikapd; mgptpUj;jpf;fhd jpl;l fhy msT ehd;F khjq;fshFk;. 

,e;jj; jpl;lj;jpw;fhd kjpg;gPl;Lf; fpuak; 5 kpy;ypad; &ghthFk;. (,yq;if 

murhq;fj;jpdhy; epjpaplg;gLfpd;wJ).

tpiyf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; eilKiwapd; 

Clhf ,lk;ngWk;. Mh;tKs;s jFjp  tha;e;j tpiykDjhuh;fs;  

Nkyjpf jfty;fis 0112327053/0112347392 vDk; njhiyNgrp 

,yf;fq;fs; my;yJ procurementmic@gmail.com vDk; kpd;dQ;ry; 

Kfthpapd; Clhf ifj;njhopy; mikr;rpd; jiyik fzf;fhshplkpUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; 

gp.g. 2.00 kzp tiuapy; fPNo jug;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykD 

Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022-08-23Mk; jpfjp my;yJ mjw;F 

Kd;dh; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 2000.00 &ghitr; nrYj;Jtjd; 

Nghpy;> nfhOk;G-03> ,y. 73/1, fhyp tPjp> ifj;njhopy; mikr;rpd; 

nrayhsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gk;/fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J 

Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 

njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT  nra;ayhk;. nfhLg;gdTfis K.g. 9.00 

kzp Kjy; gp.g. 2.00 kzp tiuapy; (Ntiy ehl;fspy;) fzf;fply; 

gphptpw;F nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fis gpd;tUk; Kfthpf;F 2022-08-23Mk; jpfjp gp.g. 2.00 

kzp my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fis tpiykD Mtzj;jpd; 

1Mk; gphptpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fspd; gpufhuk; Kj;jpiuf; 

Fwp nghwpf;fg;gl;l ,U fbj ciwfspy; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

rKfk; je;Js;s tpiykDjhuh;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; my;yJ epfo; epiyapy; gpd;tUk; Kfthpapy; 2022-08-23Mk; 

jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F tpiykDf;fs;; jpwf;fg;gLk;. 

rfy tpiykDf;fSk; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk; ehs; Kjy; 91 

ehl;fSf;Fr; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk; kw;Wk; tpiykD Mtzj;jpd; 

VIIIMk; gphptpy; jug;gl;Ls;s tbtj;jpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; 

toq;fg;gl;l 50>000.00 ,;y. &ghTf;fhd tpiykDg; gpiz Kwpnahd;Wld; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg; gpiz KwpahdJ tpiykDf;fs; 

KbTWj;jg;gLk; ehs; Kjy; 119 ehl;fSf;Fr; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022-08-15Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F ifj;njhopy; mikr;rpd; khehl;L kz;lgj;jpy; ,lk;ngwTs;sJ.

jiyth;>

mikr;Rg; ngWiff; FO>

ifj;njhopy; mikr;R>

,y. 73/1, fhyp tPjp> 
nfhOk;G-03.

2022-08-07.

njhiyNgrp: 011-2327053

ifj;njhopy; mikr;rpw;F epfo;epiy (online) 
ifj;njhopy; gjpT Kiwikia tbtikj;jy;> 

mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; mKy;gLj;Jjy;

kUj;Jt gl;lg;gpd; gl;l epWtfk; (PGIM)

nfhOk;G gy;fiyf;fofk;

nfhs;tdT mwptpj;jy;
nfhOk;G gy;fiyf;fof kUj;Jt gl;lg;gpd; gl;l epWtfj;jpw;F ntspafj;jpypUe;J rhujpfis 

ngWtjw;fhd Vw;ghL

Bid No.: PGIM/GA/07/2021/Outsourced Drivers

2022.08.23 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzp tiuAk; nfhOk;G gy;fiyf;fof kUj;Jt gl;lg;gpd; 

gl;l epWtfj;jpw;F ntspafj;jpypUe;J rhujpfis ngWtjw;fhd Vw;ghl;bw;fhf nfhOk;G 

gy;fiyf;fof kUj;Jt gl;lg;gpd; gl;l epWtfj;jpd; rhh;ghf jpizf;fsg; ngWiff; FOj; jiyth; 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 

tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy kggep ,d; nghJ epUthfj;jpw;fhd 

rpNu\;l cjtp gjpthshplkpUe;J 0704702867 vd;w njhiyNgrp (miyNgrp) my;yJ  

saradmin@pgim.cmb.ac.lk  vd;w kpd;dQ;ry; topahf 2022.08.07 Mk; jpfjp K.g. 9 kzpapypUe;J 

2022.08.22 Mk; jpfjp gp.g. 3.30 kzp tiuAk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

193413 vd;w ,yf;fj;ijf; nfhz;Ls;s nghwis ,yq;if tq;fpapd; cah; ju fpisapd; 

kggep ,d; fzf;fpw;F kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 1>000 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> 

saradmin@pgim.cmb.ac.lk vd;w kpd;dQ;ry; topahf kggep ,d; nghJ epUthfj;jpw;fhd rpNu\;l 

cjtp gjpthsUf;F gzf;nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;bd; ];Nfd; nra;ag;gl;l gpujpAld; vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iw mDg;Gtjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; 20>000 &gh ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ nghwis cah; ju ,yq;if tq;fpapd; 

193413 vd;w kggep ,d; fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fg;gl;L gw;Wr;rPl;lhdJ tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzj;Jld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

chpa Kiwapy; g+h;j;jpahf;fg;gl;L> Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; jghYiwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Provision of outsourced Drivers Service for the Postgraduate 
Institute of Medicine, University of Colombo (PGIM/GA/07/2021) vd Fwpg;gplg;gl;L 2022.08.23 

Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F nfhOk;G-07> Nguhrphpah; ee;jjhr Nfhjhnfhl khtj;ijapd; 

160 Mk; ,yf;fj;jpYs;s kUj;Jt gl;lg;gpd; gl;l epWtfj;jpd; nghJ epUthf fpisapy; 

it f;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. (ehl;by; epyTk; nfhtpl;-19 #o;epiy 

fhuzkhf tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk;; ,Wjp jpfjpapy; VjhtJ khw;wk; Vw;gbd;> mk;khw;wkhdJ 

https://pgim.cmb.ac.lk  vd;w kggep ,d; ,izajsj;jpy; fhl;rpg;gLj;jg;gLk;. 

tpiykDf;fs; 2022.08.23 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F kUj;Jt gl;lg;gpd; gl;l epWtf nghJ 

epUthf fpisapy; tpiykDjhuh;fs; my;yJ tpiykDf;fspd; jpwj;jYf;F rKfkspf;f tpUk;Gk; 

mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhd kw;Wk; g+h;j;jp 

nra;ag;glhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

jiyth;>

jpizf;fsg; ngWiff; FO>

kUj;Jt gl;lg; gpd; gl;l epWtfk;>

nfhOk;G gy;fiyf;fofk;>

,y.: 160> Nguhrphpah; ee;jjhr Nfhjhnfhl khtj;ij> nfhOk;G-07.

06.08.2022

tpiykDtpw;fhd miog;gpd; 1Mk; 
gpw;Nrh;f;if

nraw;wpl;lk;: kUjhid> njhopy;El;g fy;Y}

hpapy;  KOICA nraw;wpl;lj;jpd; fPo; CAD Ma;T$l 

Gdh;eph;khzk;> ifKiwahf tiujy; Ma;T$lk; 

kw;Wk; Foha; Ntiyj;jsj;jpw;fhf kuj; jiuia 

toq;fy; kw;Wk; epWTjy;.

xg;ge;j ,y.: DTET/09/01/38/R-15/2022/KOICA

2022 [_iy 24 Mk; jpfjpad;W gpuRhpf;fg;gl;l 

kUjhid njhopy;El;g fy;Y}hpapy; KOICA 
nraw;wpl;lj;jpd; fPo; CAD  Ma;T$l Gdh;eph;khzk;> 

ifKiwahf tiujy; Ma;T$lk; kw;Wk; Foha; 

Ntiyj;jsk; Mfpatw;wpw;fhf kuj; jiuia toq;fy; 

kw;Wk; epWTjy; ngWiff;fhf tpiykDf;fSf;fhd 

miog;gpd; %yg;gpujpia ,e;j gpw;Nrh;f;if 

khw;wpaikf;fpd;wJ. gpw;Nrh;f;if 1 ,d; midj;J 

Njitg;gLj;jy;fSk; ,j;jhy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzj;jpd; xU gFjpahf mikf;fg;gLfpd;wJ. 

02.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jFjpj;jd;ikahd 

Njitg;gLj;jg;gLk; CIDA  jukhdJ rp-6 kw;Wk; 
rp-5 kw;Wk; v];gp-3 kw;Wk; Nkw;gl;l jukhFk;. 

03.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; Vida midj;J 

epajpfs; kw;Wk; epge;jidfspy; vt;tpj 

khw;wKkpy;iy.

v];.rp. [fj;

gzpg;ghsh; ehafk;

njhopy;El;gf; fy;tp kw;Wk; gapw;rp jpizf;fsk;.

உங்கள் பிரதேசத்திலுள்்ள ேடுப்பூசி த�ோடும் நிலையத்துக்கு 
உடதே சசன்று ேடுப்பூசிலய ஏற்றிக் ச்கோள்்ளவும்...

அறுபது வயதுக்கு மேறபட்டவர்கள் க்கொவிட -19 தடுப்பூசி 
மபொடடுக் க்கொள்வதத மதசிய ்க்டதேயொ்க ்கருதவும்...

லேக்ஹவுஸ் சமூகப் பணியின் தகவல்

rdhjpgjp nrayfk;

gFg;gha;thsu; gjtp
,J ePq;fsh?
ehl;bd;  kpfg; ngupa gpur;rpidfSs; rpytw;iw ifahs;tjw;fhd cq;fsJ 

jpwd;fis gad;gLj;j tpUk;GfpwPu;fsh? rhd;Wfspd; mbg;gilapyike;j 

nfhs;iffs;jhk;  Kd;Ndhf;fpr; nry;tjw;fhd xNu top vd;gij 

ek;GfpwPu;;fsh? juTfspdhy; J}z;lg;gLk; jPu;TfisAk;  xU Jbg;ghd 

rdehafj;jpy; cWjpahd nfhs;iffisAk; tpUj;jp nra;Ak; eilKiwapy;  

<Lgl tpUk;gfpwPu;fsh?

vq;fisg; gw;wp
rdhjpgjp nrayfj;jpd;  gFg;gha;T mzpahdJ> ehl;bd;  nghUshjhu 

mgptpUj;jp kw;Wk; xU ehshe;j mbg;gilapy; nghJkf;fs; eyk;  Mfpad 

njhlu;ghd rthy;kpf;fJk; cz;ikahdJkhd cyfg; gpur;rpidfNshL 

Kl;bNkhJk; Xu; ,isQu; FOit cs;slf;fpAs;sJ. 

ehq;fs; Njbepw;gJ
• juT tpQ;Qhdj;jpy;;/ Gs;sptpgutpaypy;/fzdp tpQ;Qhdj;jpy;/nghUspaypy;/

nfhs;if Ma;Tfspy; my;yJ mjDld;; njhlu;Ggl;l Jiwapy; ,skhzpg; 

gl;lk; kw;Wk; nghUj;jkhdnjhU Jiwapy; mjw;Fr; rkkhd fy;tpj; 

jifik. juTfSf;fhd Xu; cWjpahd cs;Szu;Tld; $ba gykhd 

gFg;gha;Tj; jpwd;. juT Nrfupj;jypy;/ mfo;e;njLj;jypy;> nghUspay; 

nkl;upf;];> fzpj khjpupaply;> juT fsQ;rpag;gLj;jy; kw;Wk; juT 

fhl;rpg;gLj;jy; Mfpatw;wpyhd mDgtk; Kf;fpakhFk;.

• kpfr; rpwe;j vOj;J%y kw;Wk; tha;nkhop%y njhlu;ghly; jpwd;fs;

• Mfpait nfhz;l Ra Cf;fKs;s xU jdp kdpjiuahFk;.

ePq;fs;
• gpur;rpidfis ,dq;fhz;gjpYk; jPu;Tfisj; jpl;lkpLtjpYk; gyjug;gl;l 

murhq;f kw;Wk; mur rhu;gw;w epWtdq;fNshL ,ize;J nrayhw;WtPu;fs;

• gyjug;gl;l %yq;fspypUe;J juTfis ,dq;fz;L Nrfupg;gNjhL> 

cs;sf juTj;jsq;fis tpUj;jpnra;tPu;fs; 

• rhd;Wfis mbg;gilahff; nfhz;l nfhs;if tFg;G eilKiwapd; 

gFg;gha;T ikakhf mikAk; juTfis ju;f;fpj;J> gFg;gha;T nra;tPu;fs;  

• cq;fSila fz;lwpjy;fisAk; gupe;JiufisAk; rku;g;gpg;gPu;fs; 

 gad;fs;
ehq;fs; ftu;r;rpfukhd Ntjdg; nghjpnahd;iw toq;Ffpd;Nwhk;. vdpDk;> 

ntWk; gz uPjpahd ed;ikfistpl> ntFJ}uk; tpQ;rpnry;Yk; Mu;tk; 

kw;Wk; Nehf;fk; nfhz;l jdp kdpju;fisNa NjLfpd;Nwhk;. Muk;gj;jpy; ,t; 

xg;ge;jk; xU tUl fhyj;Jf;fhdjhf mike;jpUf;Fk;. 

Mu;tKilNahu;
,J cq;fSf;F Mu;t%l;LtjhftpUe;J> ePq;fs; mjw;Fj; jifikAilatnud 

fUJtPu;fshapd;> cldbahf vk;Kld; njhlu;G nfhs;sTk;. 

ppd@presidentsoffice.lk

tpz;zg;gf;fhyf;nfL: tpsk;guj; jpfjpapypUe;J 7 ehl;fs;

Presidential Secretariat
Galle Face, Colombo 01
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அதே ஆண்டில் ப�ாது த�ாக்குவரத்-
துக்காக மின்ார ட்ராம் ஆரம்பிக்கப்-
�ட்்டது.1920 இல் பகாழும்பின ைக்கள் 
போமக 300,000 ஆக இருநேது. 1939 
இல் ந்டத்ேப்�ட்்ட ஒரு கணக்பகடுப்பில், 
பகாழும்பின ்னத்போமகயில் 25% த�ர் 
த்ரிகளில் வசிப்�ோகவும், இதேத�ான்ற 
ைற்ப்றாரு ்ேவீேத்தினர் இதேத�ான்ற 
வீடுகளில் வாழ்நது வருவோகவும் கணிக்-
கப்�ட்்டது. 1943 ஆம் ஆண்டில், Bousted 
நிறுவனத்திற்கு 3,663,443 ரூ�ாமவ 
ப்லுத்திய பினனர் , டிராம் வண்டிச் -
த்மவ பகாழும்பு ைாநகர ்ம�க்கு ப்ாந -
ேைானது. 1954 இல், கட்்டணப் த�ருநது 
த்மவ போ்டஙகப்�ட்்டவு்டன, அதுவமர 
இருநே டிராம் ரயில்கள் அகற்்றப்�ட்்டன. 
1895 ஆம் ஆண்டில், Baustead நிறுவ-
னம் வணிகரீதியாக மின்ாரம் ேயாரித்து, 
தகாட்ம்டப் �குதி ைற்றும் முக்கியைான 
அர்ாஙக கட்டி்டஙகமை பவளிச்்ைாக்கு -
வேற்கு த�ாதுைான மின்ாரத்மே வழஙகி-
யது. 1927 இல், �வுஸ்்டட் நிறுவனத்திற்கு 
ப்ாநேைான மின உற்�த்தி நிமையத்மே 
அர்ாஙகம் வாஙகியது. அதே தநரத்தில், 
அரசு மின்ாரத் தும்றயும் போ்டஙகப்�ட் -
்டது. 1946 இல் அர்ாஙக மின்ார திமணக்-
கைம் 372,848 ரூ�ாமய இைா�ம் ஈட்டி-
யுள்ைது.

பகாழும்பில் வாழும் நாயகளும் நகர 
்ம�யால் விதிக்கப்�ட்்ட வரிக்கு அடி� -
ணிய தவண்டிய கட்்டாயம் ஏற்�ட்்டது. 
1905ஆண்்டைவில், நாயகமை வைர்க்கும் 
ஒவபவாரு வீட்டுக்காரரும் ஒரு நாயக்கு 
ஆண்டுக்கு ஒரு ரூ�ாய வரி ப்லுத்ே 
தவண்டும். இேன மூைம் அநே வரு்டத் -
தில் ைாநகர ்ம�யின வருைானைாக 
ரூ�ா 5382/= கிம்டத்ேது. தைலும் அநே 
ஆண்டில் 2072 பேருநாயகள் ைாநகர 
்ம�யின �ரித்ாேகர்கைால் பிடிக்கப்-
�ட்டு அவற்றில் 1374 நாயகள் அழிக்கப்-
�ட்்டன.

பகாழும்பு ைாநகர ்ம�யால் பேைட்-
்டபகா்ட ைற்றும் ைாேம்பிட்டிய ஆகிய 
இ்டஙகளில் இரண்டு இம்றச்சிக் கம்டகள் 
இயஙகி வநேன. 1905 ஆம் ஆண்டு 
ைனிே நுகர்வுக்காக இநேக் கம்டகைால் 
பகால்ைப்�ட்்ட ப்ம்ைறி ஆடுகள், �ன -
றிகள், ஆடுகள் ைற்றும் கால்நம்டகளின 
எண்ணிக்மக 86,956 ஆகும் . அதிலி-
ருநது கிம்டத்ே ைாநகர ்ம�யின வருைா -
னம் 46,614 ரூ�ாவாகும். தைலும், அநே 
ஆண்டில் இைஙமகக்கு இ்றக்குைதி ப்ய -
யப்�ட்்ட �ேப்�டுத்ேப்�ட்்ட இம்றச்சி -
யின அைவு 227,206இ்றாத்ேல்கைாகும்.

1905 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி ைாேம் 
முேைாம் திகதி முேல், நகர்ம� குப்ம�-
கமை சுத்ேப்�டுத்தும் �ணிகமை தைற்-
பகாள்ை ஆரம்பித்ேது்டன, அநே முேல் 
வரு்டத்திற்கான ப்ைவு 33,000/= ரூ�ாவா -
கும்.

பகாழும்பில் நிைவும் பவப்�ைான 
காைநிமை காரணைாக, தகாம்ட காைத்தில் 
நகர வீதிகமை ேண்ணீரால் நமனப்�ோன 
மூைம், நகரின தூசிமய கும்றக்கைாம் என 
அப்த�ாது எதிர்�ார்க்கப்�ட்்டது. இேற் -
காக 1905 இல்ப்ைவி்டப்�ட்்ட போமக 
10,799 ரூ�ாயகள் ஆகும்.

1879 ஆம் ஆண்டு பகாழும்பு ைாநகர 
்ம�யினால் விைஙகுகமை அறுப்�ேற்காக 
அ்றவி்டப்�டும் வரிக் கட்்டணத்மே அதிக-
ரித்ேேற்கு எதிராக பகாழும்பு இம்றச்சிக் 
கம்டக்காரர்கள் மூனறு நாட்கள் தவமை 
நிறுத்ேத்தில் ஈடு�ட்்டனர். அப்த�ாமேய 
நாளிேழ்களில் இது ப�ரிோக த�்ப்�ட் -
்டன. அப்த�ாபேல்ைாம் தவமைநிறுத்ேங -
கள் இைஙமகக்கு அநநியைானோக இருந-
ேது. இைஙமக ைக்களும், அர்ாஙகமும் 
அேற்கு எதிர்பகாண்்டது கிம்டயாது. “கத்ே-
லிக் பைத்ஞ்ர்” நாளிேழ் "போழில்மும்ற 
குழுபவானறுேைது தகாரிக்மகக்காக ேைது 
வியா�ார ஸ்ேைத்மே மூடிய முேல் ்நேர்ப்-
�ம் இது என்றது. 

இைஙமகயின இம்றச்சிக் கம்டக்கா-
ரர்களின தவமைநிறுத்ேப் த�ாராட்்டம் 
இைஙமகயின வரைாற்றில் ப�ரிோக ஆரா -
யப்�்டாே ஒனறு. அச்சுத் போழிைாைர் 
த�ாராட்்டம் கூ்ட 1893 இல் ோன நிகழ்ந -
ேது என�மேயும் நிமனவிற் பகாள்ை -
தவண்டும். “ைகாராணியின பிரமஜகமை  
ைரக்கறி ப்ாதியு்டன உணவு உண்ண 
மவத்துவிட்்டார்கள்.” எனறு சிதைான 
ம்டம்ஸ் �த்திரிமக மநயாண்டியு்டன 
கட்டுமர தீட்டியது.

பகாழும்பு ைாநகர ்ம�யின உருவாக் -
கத்மேப் �ற்றிப் �ார்த்தோம். ைாநகர 
்ம�க் கட்டி்டம் எஙதக இயஙகியது. 
எப்�டி உருவானது. எப்�டிபயல்ைாை 
வைர்ச்சி ப�ற்்றது எனகி்ற சுவாரசியைான 
ேகவல்கமை அடுத்ே வாரம் �ார்ப்த�ாம்.

க�ொழும்பு ந�ரசபையின்... 
(10ஆம் ைக�த் க�ொடர்)

   

அ�ொவது லிற்றொ நிறுவனம் திபறச்சரிககு 
உல� வங்கியின் �டபன 5 மொ�ங்�ளுககுள் 
மொ�ந்�ொறும் கசலுத்தினொலும் திபறச்சரி 
அ�பன 15 வருடத்தி்ல்ே உல� வங்கிககு 
கசலுத்� ்வண்டும். அ�ன்ைடி 22 மில்லிேன் 
கடொலர் ் மலதி�மொ� திபறச்சரிககு கசொந�மொகும்.   

லிற்றொ நிறுவனம் �ற்ைொது ஜனொதிைதி ரணில் 
விகரமசிங்�வின் ஆ்லொசபையின் ்ைரில் 
விபலச சூத்திரம் ஒன்பற ஆரம்பித்துள்்ளது. அ�ன் 

மு�ல் நடவடிகப�ேொ� எரிவொயு விபல குபறக�பை-
டவுள்்ளது. க�ொடர்நது 22 நொட�ள் இவவொறு ்மற-
க�ொண்ட நடவடிகப��ள் மூல்ம எரிவொயுவுக�ொன 
வரிபச முடிவுககு வந�து.   

ஜனாதிபதி செயலணி 
தலலவர் ொகல ரத்ாயகக   
துணிசசலொ� இந� நடவடிகப��ளில் ஈடுைட-

்டொம். எரிவொயு நிறுவனத்தின் �ொய் நிறுவனத்துடனும் 
�லநதுபரேொடி்னன். அதி�ொரி�ப்ள அபைத்து 
என்ன �பட�ள் �ொைபைடுகின்றன என அறிநது 
அவறபற நீக�்வ நொன் முேறசி கசய்்�ன். 

மத்திே வங்கி அதி�ொரி�ள்,லிற்றொ நிறுவன அதி-
�ொரி�ளுடன் இரவு ை�ல் ைொரொது �லநதுபரேொடி 
்மறக�ொள்்ளபைடட நடவடிகப��்்ள இன்று கவற-
றிேபடநதுள்்ளன. அ�னொல் எனககு மி�வும் 
மகிழ்சசிேொ� உள்்ளது.   

நொடடில் எரிகைொருளுக�ொன கியூ வரிபச குபறே 
சில வொரங்�ள் கசல்லும். ஆனொல் இன்று எரிவொயு 
்ைொதுமொன அ்ளவு உள்்ளது. உல�வங்கி அதி�ொரி-
�ள் எமககு கைரும் ஒத்துபைபபு வைங்கினொர்�ள். 
எமககு இந� பிரசசிபனபே தீர்பை�றகு அவர்�ள் 
கைரும் உ�விேொ� இருந�ொர்�ள். எவவ்ளவு குற-
றசசொடடு�ள் சுமத்�பைடடொலும் ஒரு க�ொபல்ைசி 
அபைபபு மூலம் எரிவொயு சிலிண்டபர கைறறுக 
க�ொள்்ளககூடிே சந�ர்பைம் �ற்ைொது ஏறைடடுள்-
்ளது. நொன் அதி�ொரி�ளுடன் ்�பவேொன ஆ்லொச-
பன�ள் வைங்கி ஒருங்கிபைத்்�ன். ்மறக�ொண்-
்டன். இன்று அது கவறறி அபடநதுள்்ளது.   

எரிவொயு ைறறொககுபற... 
04ஆம் ைக� க�ொடர் ... க�ொன்பம மிக� �திர்�ொம... 15 ஆம் ைக� க�ொடர்...

அக்காைத்திதைதய ப்ல்வச் ்நநிதியி-
லிருநது கதிர்காை யாத்திரிகர்கள் பு்றப்�ட் -
டுக் கால்நம்டயாக கிழக்குக் கமரயூ்டாக 
பவருகல், சித்ோண்டி, திருக்தகாவில், 
உகநமே ஆகிய முருகேைஙகமைத் ேரி-
சித்துக் கதிர்காைத்மேச் ப்ன்றம்டயும் 
வழக்கம் நிைவிவநதுள்ைோக அறியமுடி-
கின்றது.

கிபி 14ம் நூற்்றாண்டில் வாழ்நதிருநே 
அருணகிரிநாேர், கதிர்காை முருகமனத் 
ேரிசித்து அவரது அருளினால் 25க்கும் 
தைற்�ட்்ட திருப்புகழ் ைாமைகமையும் 
்ாற்றியுள்ைார்.

அக்காைத்தில் கதிர்காைம் இநதுக்களின 
புகழ்பூத்ே ேைைாக விைஙகியிருநேமே 
அருணகிரிநாேர் இத்ேைத்தின மீது �ாடிய 
இரு�த்மேநது �ா்டல்களும் எடுத்துக்-
காட்டுவதோடு முருகனது அறு�ம்ட 
வீடுகதைாடு இதுவும் அருணகிரி நாேரின 
�ா்டல்களில் இ்டம் ப�ற்றிருப்�து 
நிமனவு கூ்றற் �ாைது. த�ார்த்துக்தகயர் 
காைத்தில் புகழ்ப�ற்்ற ஆையஙகள் �ை 
இடித்துச்

த்ேைாக்கப்�ட்டுக் பகாள்மையி்டப் -
�ட்்டன. முனனீசுவரம் சிவாையம். பேய-
தவநதும்ற விஷ்ணு ஆையம், தகாதணஸ்-

வரம், திருக்தகாவில் ஆகியன இவற்றில் 
அ்டஙகும் ஆனால் கதிர்காைம் முருகன 
ஆையத்தில் ைட்டும் த�ார்த்துக்தகயரது 
எண்ணம் ஈத்ட்றவில்மை. 

இேமன கிபி 1640ல் இைஙமகயில் 
வாழ்நே த�ார்த்துக்தகயரான ரித�யிதரா 
என�வர் ேனது இைஙமகச் ்ரித்திரம் 
எனனும் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ைார். 
கண்டி ைனனர் காைத்தில் கதிர்காைம் 
கண்டி ைனனர்கைால் ஆேரிக்கப்�ட்டு 
வநதுள்ைது. 

ஆஙகிதையரது ஆட்சிக்காைத்தில் கதிர் -
காை முருகன ஆையம் சி்றநே மும்றயில் 
�ராைரிக்கப்�ட்டு வநதுள்ைது்டன 
ஆைய உற்்வம், பூம் வழி�ாடுகள் 
ஆகியன ஒழுஙகாகவும் இ்டம் ப�ற்று -
வநதுள்ைன. 

உற்்வ காைத்தில் (ஆடிவிழா) இைங -
மகயின எல்ைா இ்டஙகளிலிருநதும் 
வ்டஇநதியாவிலிருநதும் (காஸ்மீர்) யாத் -
திரிகர்கள் வநது ஒனறு கூடுவர் இவர்க-
ளுக்கான ேஙகுமி்டஙகள், ப�ாலிஸ் �ாது-
காப்பு, சுகாோர வ்தி,  முேலியவற்ம்ற 
அரசு ப்யது பகாடுக்கும். வரைாற்றுக் 
குறிப்புக்கள் மூைைாக இவற்ம்ற அறிய 
முடிகின்றது.

ifj;njhopy;  mikr;R
,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;

muRf;F nrhe;jkhd KOikahd fk;gdpahd ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll; epWtdj;jpy; 

nghJ Kfhikahsh; gjtpf;fhf jifikAs;s tpz;zg;gjhuh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

nghJ Kfhikahsh; - General Manager 
(rpNu\;l Kfhikahsh; Nrit tFjp HM-2-1) 

ntw;wplk; fhzg;gLk; ,lk; - Gy;Nkhl;il ,ae;jpu muq;fk; ntw;wplk; 01

(Njitg;ghl;bd; gpufhuk; jiyikafk; kw;Wk; Gy;Nkhl;il ,ae;jpu 

muq;fj;jpy; Nritahw;wy; Ntz;Lk;) 

ntsp tpz;zg;gjhhpfs;

m)   gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l kdpjts Kfhikj;Jtk;/
tpQ;Qhdk;/th;j;jf eph;thfk;/Kfhikj;Jtk;/fzf;fpay; gw;wpa Kjyhk; gl;lj;ijg;  ngw;wpUj;jy;

 mj;Jld;

  kdpjts Kfhikj;Jtk;/tpQ;Qhdk;/th;j;jf eph;thfk;/Kfhikj;Jtk;/fzf;fpay; JiwAld; 

rk;ge;jg;gl;l ghlj;Jiwapy; gl;lg; gpd;gbg;ig ngw;wpUj;jy; my;yJ Kfhikj;Jtk; gw;wpa 

mq;fPfhpf;fg;gl;l gl;la njhopy;rhh; epWtdj;jpy; fpl;ba mq;fj;Jtj;ijg; ngw;wpUj;jy;

 kw;Wk;

  gl;lj; jifikfis ngw;Wf; nfhz;l gpd;dh; mur $l;Lj;jhgdk;> epajpfs; rig my;yJ 

mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; epWtdj;jpy; epWtd Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; gjtpfSf;F Fiwe;j 

gl;rk; 18 tUl mDgtk; (Fiwe;j gl;rk; ,jpy; 05 tUlkhtJ rpNu\;l Kfhikj;Jt gl;lkhf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;)

 my;yJ

(M)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l kdpj ts Kfhikj;Jt/
tpQ;Qhdk;/tpahghu eph;thfk;/Kfhikj;Jtk;/fzf;fpay; gw;wpa  Muk;g kl;lj;ij ngw;wpUj;jy;

 mj;Jld;

  kdpjts Kfhikj;Jt/tpQ;Qhdk;/tpahghu eph;thfk;/Kfhikj;Jtk;/fzf;fpay; gw;wpa ghlj; 

Jiwapy; fyhepjpg; gl;lj;ijg; ngw;wpUj;jy;

  mj;Jld; Muk;g gl;lj;ij ngw;Wf; nfhz;ljd; gpd;G mur $l;Lj;jhgdk;> epajpfs; rig my;yJ 

mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; epWtdj;jpy; epWtd rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; gjtpnahd;wpy; 

Fiwe;jgl;rk; 05 tUl Nrit mDgtk;.

cs;sf tpz;zg;gjhhpfs;:

  epWdj;jpy; rpNu\;l Kfhikj;Jt Nrit tFjpapy; gjtpnahd;wpy; Fiwe;j gl;rk; 05 tUlk; 

Fwpj;j ghlj;Jiwapy; jpUg;jpfukhd Nritf; fhyj;ijg; g+Hj;jp nra;jpUj;jy;

 mj;Jld;

  ehdhtpj nraw;ghLfspy; <Lgl;Ls;s FOf;fSf;F jiyikj;Jtj;ij toq;fy; NghyNt 

kdpjts kw;Wk; Vida tsq;fy; nraw;ghLfspy; Kfhikj;Jtj;jpy; epiyahd epGdj;Jtk;.

  HM-2-1 Nrit tFjpAld; rk;ge;jg;gl;l rk;gs FwpaPL ,yf;fk; kw;Wk; khjhe;j rk;gs msT

  Kfhikj;Jt Nrit Rw;WepUgk; 02/2016,d; gpufhuk; rk;gs FwpaPL ,y. HM-2-1> &. 91>645/- =
2700x12 =124045/- epWj;jp rk;gsk; toq;fg;gLk;.

  tanjy;iy - 35 tajpw;F FiwahJ ,Ug;gJld; 55 tajpw;F Nkw;glhJ ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

cs;sf tpz;zg;gjhhpfSf;F $ba tanjy;iy nghUe;jhJ.

  nghJthfr; nrYj;jg;gLk; nfhLg;gdTfSf;F Nkyjpfkhf HM 2-1 rk;gs tFjpf;fhf fPo;f;fZk; 

nfhLg;gdTfSk; chpj;jhFk;.

nfhLg;gdTfs;

1.  PED/1/2015,PED/1/2015(i) kw;Wk; PED/1/2015(ii) vd;w Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; Nghf;Ftuj;Jf; 
nfhLg;gdT my;yJ mYtyf tplaq;fSf;fhf epWtdj;jpd; thfdk; Mfpa ,uz;by; xd;W 

toq;fg;gLk;.

2. mur th;j;jf Rw;WepUg ,y. 02/2022,d; gpufhuk; njhiyj; njhlh;G fl;lzq;fs; nrYj;jg;gLk;.

3.  Kfhikj;Jt Nrit Rw;W epUg ,y. 05/2017,d; gpufhuk; gjtpAld; rk;ge;jg;gl;l nraw;ghl;L 
Nritf;fhyj;ij mbg;gilahf;f nfhz;L njhopy;rhh; nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk;.

  cs;sf tpz;zg;gjhhpfis Nrh;j;Jf; nfhs;Sk; NghJ epiy epWj;j Ntz;ba rk;gs 

fl;lk; epWtdj; Nfhitapd; VIIMk; ge;jpapd; tpjpKiwfSf;F mikthf jPHkhdpf;fg;gLk;.  

nrYj;jg;gLk; rk;gsj;jpw;F Nkyjpfkhf fPo;;f;fhZk; nfhLg;gdTfs; kw;Wk; rYiffs; 

chpj;jhFk;.

nghJthd nfhLg;gdTfs;

01. jpiwNrhp mDkjpj;j &. 7800/- Mfpa tho;f;ifr; nryTf; nfhLg;gdTfs;

02. khjhe;j czTf; nfhLg;gdT - ehshe;j nfhLg;gdtpd; mbg;gilapy; chpj;jhFk;.

03. khjhe;j tUif Cf;Ftpg;G nfhLg;gdT - ehshe;j tUifapd; mbg;gilapyhFk;.

04.  khjhe;jk; &. 4>000/- Mfpa ,lh; nfhLg;gdT (Gy;Nkhl;il ,ae;jpu muq;fps; Copah;fSf;fhf 

kl;Lk;)

rYiffs;:

01. tUlhe;j cw;gj;jp Cf;Ftpg;G nfhLg;gdT

02. tUlhe;j Nghd]; nfhLg;gdT

03. rj;jpurpfpr;ir kw;Wk; itj;jparhiy mDkjp kw;Wk; ntspr; rpfpr;irf;fhd fhg;GWjp fhg;gPL

 i.  xU tUlj;jpw;fhf &. 200>000/- itj;jparhiy mDkjp fhg;GWjp fhg;gPL (FLk;g 

mq;fj;jth;fs; cw;gl)

 ii.  xU tUlj;jpw;fhf &. 20>000/- ntsp rpfpr;ir gw;Wr; rPl;Lfs; kPs; nrYj;Jif (FLk;g 

mq;fj;jth;fs; cw;gl)

 iii.  xU tUlj;jpw;F &. 5>000/- gw;rpfpr;ir gw;Wr; rPl;L kPs; nrYj;Jif (FLk;g mq;fj;jth;fs; 

cw;gl)

04. epue;ju (epiyahd) vy;iyf;fhf kUj;Jt nryTfis toq;Fjy;

 i. xU tUlj;jpw;F xU Kiw &. 5>000/- nfhLg;gdT (nghJthd kUj;Jt fl;lzq;fSf;fhf)

 ii.  ,U tUlq;fSf;F xU Kiw &. 12>000/- nfhLg;gdTk; (kUj;Jt epGzh; fl;lzk;> 

kUj;Jt ghprPyidf; fl;lzk;> %f;Ff; fz;zhb kw;Wk; nrtpg;Gyf; fUtp nryTfs;)

 iii. gpurtj;jpw;fhf 02 tUlj;jpw;F xU Kiw &. 12>000/-

05. ,jw;F Nkyjpf epue;ju Copah;fSf;F NtW Ntwhf rYiffs; ngWtjw;F chpj;JhpikAilaJ.

06.  Copahpdhy; Copah; Nrkyhg epjpf;F gq;fspg;G 10% ck;> epWtdj;jpdhy; 15% gq;fspg;G 

kw;Wk; Copah; ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jpw;F epWtdj;jpd; gq;fspg;G 3% MFk;. 

nghJ epge;jidfs;:

1. rfy tpz;zg;gjhhpfSk; ,yq;ifg; gpui[ahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

2.  gjtpf;fhf xg;gilf;fg;gLk; Ntiyfis Kiwahf epiwNtw;WtJ NghyNt ehl;bd; vg; 

ghfj;jpYk; Nritahw;Wtjw;F Njitahd cly; cs jifikfs; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

3. rpwe;j ey;nyhOf;fk; cilatuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Njh;e;njLf;fg;gLk; tpz;zg;gjhuhpd; KO tUkhdj;jpy; tUkhdk; <l;Lk;NghJ nrYj;jg;gLk; 

thp (Pay as You Earn Paye Tex) mwtplg;gLk;.

mur Nriapy;/$l;Lj;jhgdq;fspy;/epajpfs; rigfspy; kw;Wk; mur fk;gdpfspy; Nritapy; 

<Lgl;Ls;s tpz;zg;gjhhpfs; mth;fsJ tpz;zg;gj;ij jkJ Fwpj;j jpizf;fsq;fs;/epWtdq;fspd; 
jiyika+lhf rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

NkNy Fwpg;gplg;gLk; nghJ Kfikahsh; gjtpf;fhd tpz;zg;gq;fs; (Fwpj;j rhd;wpjo; gj;jp;uq;fspd; 

Gifg;glg; gpujpfSld;) fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia 

njspthff; Fwpg;gpl;L uh[fphpa> ruz khtj;ij> ,y. 341/21,y; ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; 

ypkpl;ll; ,d; jiytUf;F 2022 Xf];l; 22k; jpfjpf;F Kd; fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 

JNtz;Lk;.

jiyth;>

,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll;>

,y. 341/21> ruz khtj;ij>

uh[fphpa.
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அருணாச்சலப் பிரதே்சம் குறித்து சீனா 
முந்திய காலஙகளில் தோடர்சசியாக உரிமை 
தகாருவதும், ஒவதவாரு முமையும் இந்தியா 
அேமன கடுமையாக ைறுப்்பதும் வழமையா -
கும். ேனது நிமலப்்பாட்டிற்கு வலு த்சர்க்கும் 
வமகயில், அருணாச்சலப் பிரதே்சத்திற்கு 
இந்தியாவின் மூத்ே ேமலவர்களும் அதிகாரிக -
ளும் வருமக ேரும் த்பாது, சீனா ேனது எதிர்ப் -
ம்பத் தேரிவித்து வருகிைது.

2021 ஆம் ஆண்டு ஒக்தடா்பர் ைாேம், 
துமண குடியரசுத் ேமலவர் தவஙமகயா நாயு -
டுவின் வருமகக்கு சீனா எதிர்ப்புத் தேரிவித் -
ேது. தைலும், எல்மலப் பிரசசிமனமய அதி -
கரிக்கும் எந்ேதவாரு த்சயமலயும் இந்தியா 
தைற்தகாள்ளக் கூடாது என்று சீனா தேரிவித் -
ேது.

சீனாவின் இந்ே எதிர்ப்புக்கு இந்தியா ்பலத்ே 
கண்டனமும் தேரிவித்திருந்ேது.இந்தியத் 
ேமலவர்கள அருணாச்சலப் பிரதே்சத்துக்கு 
வருமக ேந்ேேற்கு ஆட்த்ச்பமன தேரிவிக்க 
சீனாவுக்கு எந்ே அடிப்்பமடயும் இல்மல 
என்று இந்தியா ்பதிலடி வழஙகியிருந்ேது.

இேற்கு முன்னோக பிரேைர் நதரந்திர 
தைாடியும், ்பாதுகாப்புத் துமை அமைச்சர் 
ராஜநாத் சிஙகும் அருணாச்சலப் பிரதே்சத்-
திற்கு 2019 ஆம் ஆண்டு வருமக ேந்ேேற்கு 
சீனா எதிர்ப்புத் தேரிவித்திருந்ேது. 2020ஆம் 
ஆண்டு உளதுமை அமைச்சர் அமித் ஷா அரு -
ணாச்சலப் பிரதே்சத்துக்குச த்சன்ை த்பாதும் 
சீனா எதிர்ப்பு தேரிவித்ேமை நிமனவுகூரத் -
ேக்கது.

இந்தியாவின் வடகிழக்தக உள்ள கமடசி 
ைாநிலம் அருணா்சல பிரதே்சம் ஆகும். அந்ே 
ைாநிலத்தின் சுைார் ஆயிரம் கிதலா மீற்ைர் 
எல்மல சீனாவின் எல்மலமயதயாட்டி இருக் -
கிைது. இமே ேனக்கு வாயப்்பாகப் ்பயன்்படுத்-
திக் தகாளளும் சீனா அருணா்சல பிரதே்சத்-
தின் த்பரும்்பாலான எல்மலப் ்பகுதிகளுக்கு 
உரிமை தகாண்டாடி வருகின்ைது. அமே 
'தேன் தித்பத்' என்று சீனா அமழக்கிைது.

அருணாச்சலப் பிரதே்ச எல்மலத் ேகராறு 
இருந்ோலும் அேன் அழகான ைமலகள, 
ஆறுகள, காடுகள என அமைதியான ைாநில -
ைாக இருந்து வந்ோலும், சில காலைாக அஙகு 
நிமலமை ைாறி, எல்மலப் ்பகுதிகளில் ்பேற்-
ைம் நிலவுவது வழமையாகியுள்ளது.

லடாக்கில் முன்னர் இந்தியா-_சீனா 
இமடதய நடந்ே தைாேலின் ோக்கம், 17 
இலட்்சம் ைக்கள தோமக தகாண்ட அருணா -
்சல பிரதே்சத்திலும் உணரப்்பட்டது. ஆனால், 
அஙகுள்ள நிமலமை தோடர்்பான த்சயதிகள 
மிகக் குமைவாகதவ தவளிவருவதுண்டு. அரு -
ணாச்சல பிரதே்சம் இந்தியாவின் ஒரு ைாநி -
லைாக இருந்ே த்பாதிலும், ைக்கள பிை ைாநி -
லஙகளுக்குச த்சன்று வருவது த்பால அஙகு 
தநரடியாக நுமழய முடியாது. சீனாவின் ஊடு-
ருவல் காரணைாக அஙகு ்பாதுகாப்பு ஏற்்பாடு -
கள அதிகம்.

அஙகுள்ள கிராைஙகளும் சிறியமவயா-
கும். அவற்றுக்கு இமடயில் ்பல கி.மீ தூர 
இமடதவளி காணப்்படும். லடாக்கில் 
இந்தியா ைற்றும் சீன வீரர்களுக்கு இமடதய-
யான தைாேல் நடந்ேது முேல் இராணுவத் -
தினரின் இருப்பு இஙகு அதிகைாகக் காணப் -
்படுகிைது. சீன வீரர்கள சில ்சையஙகளில் 
எல்மலக்கு அருகில் வருவார்கள என்று அரு -
ணாச்சலப் பிரதே்ச கிராை ைக்கள கூறுகிைார் -
கள. சீன இராணுவ வீரர்கள இந்திய எல்மலக்-
குள எப்்படி வருகிைார்கள என்று கிராைத்மேச 
த்சர்ந்ே சிலர் இவவாறு கூறுகின்ைனர்.

"எல்மலக்கு அப்்பால் இருந்து விவ்சாயி-
கம்ள வழிநடத்திய்படி சீன வீரர்கள இந்ேப் 
்பகுதிக்கு வருகிைார்கள. அவர்கள அந்ே இடத் -
மேப் பின்தோடர்ந்து சுற்றி வம்ளக்கிைார்கள. 
அவர்கள விலஙகுகம்ள தகாட்டமககளில் 
விட்டுச த்சல்வார்கள. பின்னர் அவர்கள வந்து 
அவற்மை அமழத்துச த்சல்வார்கள. வீட் -
டுக்கு முன்னால், வயல்தவளிக்கு முன்னால், 
சீன வீரர்கள ேஙகள வாகனத்மே தகாண்டு 
வந்து நிறுத்துவார்கள".

அவவாறு ைக்கள கூறுகின்ைனர். சீன வீரர் -
கள வந்து நிற்கும் கிராைம் இந்தியாமவச 
த்சர்ந்ேது. இந்திய எல்மலக்குள சீனாவின் 
த்சயல்்பாடுகள தவகைாக அதிகரித்துள்ளன. 
சீன இராணுவம் இந்திய எல்மலயில் அேன் 
கண்காணிப்பு தகாபுரஙகம்ளயும் இராணுவ 
ே்ளஙகம்ளயும் த்பரிய அ்ளவில் கட்டியிருப்்ப -
ோக ேகவல் உள்ளது.

சீனாவின் ஊடுருவமல ்சைாளிக்கும் ்பலம் 
இந்தியாவிற்கு உள்ளது. ஆனால் சீனாவுட-
னான தைாேல்கம்ள இந்தியா த்பருை்ளவு 
ேவிர்த்தே வருகின்ைது. ஆனாலும் சீனாவின் 
எத்ேமகய அசசுறுத்ேமலயும் முடியடிப்்ப-
தில் இந்தியப் ்பமடகள மிகுந்ே ்பலத்துடன் 
எந்தநரமும் உஷார் நிமலயிதலதய உள்ளன. 
சீனாவின் ஊடுருவமல முறியடிக்கும் 
வமகயில் இந்தியாவும் ேனது எல்மலயில் 
்பமடயினமரக் குவித்துள்ளதுடன், ்பலத்மே -
யும் அதிகரித்துள்ளது.

இருந்ேத்பாதும் அர்சாஙகத்தின் ்சர்வ-
கட்சி தவமலத்திட்டத்தில் ோம் இமணந்து 
தகாள்ளப் த்பாவதில்மலதன தேசிய ைக்கள 
்சக்தியின் ேமலவர் அநுரகுைார திஸாநாயக்க 
அறிவித்துள்ளார்.

அதேதநரம், அரசியல் ஸ்திரத்ேன்மைமய 
தைலும் ்பலப்்படுத்தும் தநாக்கில் அர்சாங -
கம் 22 ஆவது திருத்ேச்சட்டமூலத்மே 
அடுத்ே வாரம் ்பாராளுைன்ைத்தில் ்சைர்ப்பிக் -
கவுள்ளது. ்பாராளுைன்ைத்துக்கும், சுயாதீன 
ஆமணக்குழுக்களுக்கும் ்பலத்மே வழஙகும் 
தநாக்கில் ேயாரிக்கப்்பட்ட 19 ஆவது அரசி -
யலமைப்புத் திருத்ேத்தில் உள்ள ்பல அம்்சங -
கள 22வது திருத்ேச ்சட்டமூலத்தில் இருப் -
்போக நீதி அமைச்சர் விஜயோ்ச ராஜ்பக்ஷ 
கூறியுள்ளார்.

்சர்வகட்சி அர்சாஙகம் உருவாக்கப்்பட்டு 
அமனத்து அரசியல் கட்சிகளுக்கும் இமடயில் 
இணக்கப்்பாடு ஒன்று எட்டப்்படும் ்சந்ேர்ப்்பத் -
தில் 22வது திருத்ேச ்சட்டத்மேயும் விமரவில் 
நிமைதவற்றி அரசியல் ஸ்திரத்ேன்மைமய 
விமரவில் ஏற்்படுத்ே முடியும். அரசியல் கட் -
சிகள ேைது ்சார்பில் எடுக்கும் முயற்சிகம்ளப் 
த்பாராட்டக் காரர்கள வீணாகக் குழப்்பாதிருப்-
்பதே காலத்தின் தேமவயாகும்.

ஸ்திரத்தன்மை்ை
நி்ைநாட்டும்... (06ஆம் ்பக்கத் தோடர்)

இந்திை எல்ைப்
பிரத்தசங்க்ை...

(06ஆம் ்பக்கத் தோடர்)
்கடந்்த 02 ஆம் தி்கதி (02.08. 

2022) சசவ்ாய் இரவு 
இைங்்க ்ாச�ாலி முஸ்லிம் 
தச்்யில ஒலிபரப்பாகிை பாரம்ப-
ரிைம் நி்கழ்ச்சி இனனும் ஒரு ்மைல-
்கல்ை ச்தாட்டது எ�ைாம்.   

 இைங்்க ்ாச�ாலி முஸ்லிம் 
தச்்யின ஒரு ்க்ைஞரா்க பை-
ணிதது, 1971 ஆம் ஆண்டு இைங்்க 
்ாச�ாலி த்தசிை ்தமிழ் தச்்யில 
பகுதி தநர அறிவிப்பாைரா்க 
இ்ைந்து, நிரந்்தர அறிவிப்பாைரா்க, 
த்தசிை தச்்யின மு்தைாம் ்தர அறி-
விப்பாைரா்க, சசய்தி ்ாசிப்பாைரா்க, 
முஸ்லிம் தச்்யின நி்கழ்ச்சி ்தைா-
ரிப்பாைரா்க, ஒலிபரப்புத து்ையின 
அ்�தது படித்தைங்களிலும் ்காலப-

திதது ஒலிபரப்புத து்ையின உச்சம் 
ச்தாட்டு அந்நாட்்களில, நட்சததிர அந்-
்தஸ்்்தப் சபற்று, ஆயிரக்கைக்கா� 
்ாச�ாலி தநைர்கள் மைததியில பு்கழ் 
சபற்ை பிரபைம் ரஷீத எம். ஹபீல 
நி்�வு நி்கழ்ச்சிைா்க ஒலிபரப்பாகி-
ைது.   

 இந்நி்கழ்ச்சி அதி்கைவிைா� தநைர 
சநஞசங்க்ை ஈரமைாககிை ஒரு நி்கழ்ச்-
சிைா்க இருககும் எனபதில மைாற்றுக்க-
ருதது கி்டைாது எ�ைாம்.    ஒரு்்ர 
பாராட்டு்து எனபது சா்தாரை ்காரிை-
மைலை. அ்ர, பனமு்க திை்மைசாலி, 
சிைந்்த்ர, ்லை்ர, நலை்ர எ� 
ச்றுமைத� பாராட்டு்து ஒரு்ருககு-
ரிை பாராட்டா்க பூரைதது்ம் சபற்று 
விடாது. இ்தற்கு மைாற்ைமைா்க அன்ைை 

பாரம்பரிைம் நி்கழ்ச்சி ஒலிபரப்-
பாகிைது எ�ைாம்.   

 அன்ைை பாரம்பரிைம் 
நி்கழ்ச்சியில, எம்்மைவிட்டும் 
பிரிந்்த சிதரஷட முதிரச்சி சபற்ை 
ஒலி, ஒளிபரப்பாைர, ரஷீத எம். ஹபீல 
நி்�வு்க்ை பரிமைாறிகச்காள்ை மி்க 
சபாருத்தமைா�, அ்ரது ஒலி, ஒளிப-
ரப்புத து்ையின அ்�தது பக்கங்க-
்ையுதமை ச்தரிந்்த, அத்த து்ையி்� 
எட்டிை பிரபைங்க்ைத த்தடி, இ்ைத-
துகச்காண்ட்மை, சபரும் சிைப்தப. 
இ்தற்்கா்க நி்கழ்ச்சி நடதது�ர எம்.
எஸ்.எம். ஜின�ாவுககு, விதசட பாராட்-
டு்கள் ச்தரிவிதத்தைா்க த்ண்டும் . 
அ்ரது திை்மை உைரந்து மி்கச்சிைப்-
பா்க நி்கழ்ச்சியி்� ்தைாரிதது ்ழஙகி 

்ரும், நி்கழ்ச்சித ்தைாரிப்பாைர, 
முஸ்லிம் தச்்யின பணிப்பாைர, 
சத்கா்தரி எம்.தே.பாததிமைா ரித�ாஷிைா-
வின பங்களிப்பும் அைப்பரிைது.   

 மைரஹஹூம் ரஷீத எம்.ஹபீல நி்�-
வு்க்ை, மி்கச்சிைப்பா்க, முன�ாள் 
முஸ்லிம் தச்் பணிப்பாைர, அல-
ஹாபிஸ் எஸ்.எம்.ஹனிபா, இைங்்க 
ரூப்ாஹினிக கூட்டுத்தாப� ்தமிழ் 
நி்கழ்ச்சி்கள் முன�ாள் பணிப்பாைர, 
்ாழ்நாள் சா்த்�ைாைர ்க்ைமைா-
மைணி எஸ்.விஸ்்நா்தன, இைங்்க 

ரூப்ாஹினி கூட்டுத்தாப�ததில 
மூனறு ்தசாப்்தங்கைா்க சிைந்்த ்தைா-
ரிப்பாைரா்க ்கட்மைைாற்றி மூத்த, 
இ்ைை ்க்ைஞர்களுககு தபாதிை 
்கைம் ச்காடுதது்ரும், சிதரஷட ஒளிப-
ரப்பாைர மைபாஹிர மைசூர சமைௌைா�ா 
ஆகிதைார ்கைந்து மி்கச்சிைப்பா்க, ரஷீத 
எம். ஹபீல நி்�வு்க்ைப் பகிரந்து 
ச்காண்டார்கள்.   

முஹம்மத் இக்ரம  ...?

மர்ஹூம் ரஷீத் எம். ்பீல் நினைவுகளில்  
கனரய னைத்்த "பாரமபரியம"   

,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;

 fy;tp mikr;R

fldpyf;fk; kw;Wk; jiyg;G
3698/3699-SRI: tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj 

tsk; mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;

xg;ge;j ,y. kw;Wk; jiyg;G

STHRD/SB-E38/R: ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;>  

njhopy;El;gg; gPlj;jpw;fhd caphpay;-njhopy;El;g Ma;T$l 

cgfuzq;fSf;fhd ngWif

tpiykDf;fis 

rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjp

2022.09.01Mk; jpfjpad;W gp.g. 1.30 kzpf;F 

(cs;@h; Neuk;)

1.  ,yq;if Nrh\ypr FbaurhdJ 145 kpy;ypad; I.m. nlhyUf;Fr; rkkhd epjpia 

Mrpa mgptpUj;jp tq;fpaplkpUe;J (ADB) fy;tp> mikr;rpd; fPo; tpQ;Qhdk; 

kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj ts mgptpUj;jp nraw;wpl;l (STHRD nraw;wpl;lk;) 
mKy;elhj;jypd; fpuar; nrytpdj;jpw;fhf ngw;Wf; nfhz;Ls;sJld; ,e;j 

epjpapd; ngWiffspd; gFjpnahd;iw NkNy ngahplg;gl;Ls;s xg;ge;jj;jpw;fhd 

gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytopg;gjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. Mrpa mgptpUj;jp 

tq;fpapd; (ADB) ts ehLfspd; jFjpAs;s tpiykDjhuh;fSk; ,t;tpiykDtpy; 

gq;Nfw;fyhk;. 

2.  ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fof tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj ts 

mgptpUj;jp nraw;wpl;l> nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghshpd; (~~nfhs;tdthsh;||) rhh;ghf 

gy;fiyf;fof ngWiff; FOtpd; jiyth; STHRD/SB-E38/R  ,yq;if rg;ufKt 

gy;fiyf;fofk;>  njhopy;El;gg; gPlj;jpw;fhd caphpay;-njhopy;El;g Ma;T$l 

cgfuzq;fSf;fhd ('gz;lq;fs;||) ngWiff;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. ,e;j ngWifahdJ rg;ufKt 

gy;fiyf;fofj;jpw;F caphpapy; njhopy;El;gtpay; gPlj;jpd; caphpay; njhopy;El;gtpay; 

Ma;T$lj;jpw;fhd cgfuzq;fspd; ngWif vd;gij mlf;Ffpd;wJ. xg;ge;jk; 

ifnahg;gkpLk; jpfjpapypUe;J g+h;j;jp nra;Ak; fhyg;gFjpahdJ 8 thuq;;fshFk;.

3.  ,e;j tpiykDf;Nfhuypy; gq;FngWtjw;fhf gpd;tUk; gpujhd jifikfis 

tpiykDjhuh; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

•  fle;j %d;W tUlq;fspy; xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fk; gpd;tUk; ml;ltizapy; 

2Mk;; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpiaAilaJk; epfuhd jd;ik kw;Wk; 

rpf;fy;jd;ik Mfpatw;iwf; nfhz;l Mff; Fiwe;jJ ,uz;L xg;ge;jq;fis 

6Mk; gphptpy; tpghpf;fg;gl;lthwhd toq;fypd; Nehf;fj;jpw;fhf gpujhd 

toq;Feuhf ntw;wpfukhf g+h;j;jp nra;jpUj;jy;. 

•  fle;j %d;W tUlq;fspy; gpd;tUk; ml;ltizapy; 3Mk;; epuypy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s g+h;j;jp nra;ag;gl;l my;yJ KbTwhj xg;ge;jf;fSf;fhf 

tpiykDjhuhpdhy; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l nkhj;j gzf;nfhLg;gdTfshf 

fzf;fplg;gl;l Mff; Fiwe;j ruhrhp tUlhe;j epjpg;Gus;T.  

tpiyf;Nfhuypy; gq;Fgw;Wtjw;fhd gpujhd jifikfs;

epuy; - 1 epuy; - 2 epuy; - 3

nyhl; ,yf;fq;fs; kw;Wk; tpguq;fs;

xt;nthU 

xg;ge;jj;jpdJk; 

ngWkjp 

(,y. &gh) 

kpy;ypad;

tUlhe;j 

ruhrhp Gus;tpd; 

ngWkjp 

(,y. &gh) 

kpy;ypad;

Lot1(2)- Vertical and horizontal laminar flow cabinet 2.2 5.4 
Lot 2(5)- Quantitative Real Time PCR machine 4.2 10.5
Lot3(6)- Bead tissue homogenizer machine 1 2.4

Lot 4(7)- Laboratory Deep Freezer 1.5 3.6
Lot 5(9)- CO2 Incubator 1 2.4
Lot 6(10)- Biotechnology Laboratory glassware and 
consumables- 1 2.4

4.  Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; (ADB) gz;lq;fspd; ngWif xw;iwf;fl;l-xU fbj 

ciw eilKiwapy; gfpuq;f Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; elhj;jg;gLtJld; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; tpghpf;fg;gl;lthW jFjpAs;s ehLfspd; midj;J 

tpiykDjhuh;fSk; gq;Nfw;fyhk;. 

5.  Nkyjpf jftiyg; ngw;Wf; nfhs;sTk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fTk;> 

tpiykDjhuh; gpd;tUgtUld; njhlh;G nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

  rpNu\;l ngWif mYtyh;>

  nraw;wpl;l mKy;elhj;jy; gzpkid>

  tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj ts mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;>

  njhopy;El;gtpay; gPlk;>

  ,yq;if  rg;ufKt gy;fiyf;fofk;>  ngyp`{y;Xa> ,yq;if.

  ZIP code : 70140
  njhiyNgrp : 045-2280081

  kpd;dQ;ry; : sposb-sthrd@mohe.gov.lk

 •  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-08-18Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F rg;ufKt 

khfhzj;jpd; njhopy;El;gtpay; gPlj;jpd; gzpg;ghsh; rig miwapy; epfo;epiy (online) 
Clhf ,lk;ngWk;.

6.  Mq;fpyj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;aTs;s jFjpAs;s 

tpiykDjhuh;fshy; 'STHRD/SB-E38/R ,yq;if  rg;ufKt gy;fiyf;fofk;> 

caphpay; njhopy;El;gtpay; gPlj;jpd; kUe;jhf;ftpay;; Ma;T$lj;jpd;  Ma;T$l 

jsghlq;fSf;fhd ngWif" vd;gjw;fhd tpiykDf;fis Ntz;b NkNyAs;s 

Kfthpf;F vOj;J / kpd;dQ;ry;; %yk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf 5>000.00 ,.&ghit (Iahapuk; ,yq;if &gh khj;jpuk;) nuhf;fg; gzj;jpy; 

my;yJ tq;fp tiuthf gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghsh;> STHRD nraw;wpl;lk;> ,yq;if 

rg;ufKt gy;fiyf;fofk; my;yJ ngyp`_y;xa ,yq;if tq;fpapy; Ngzg;gLk; 

0083695474 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F (rfy nyhl;fSf;Fkhd xU Mtzj;jpw;F) tuT 

itf;fg;gly; Ntz;Lk;. Mtzk;/ Mtzq;fs;; tq;fp tuTj; Jz;ilr; rkh;g;gpj;jjd; 

gpd; 2022.08.08Mk; jpfjp Kjy; kpd;dQ;rypd; Clhf kl;Lk; mDg;gg;gLk;. fhzhky; 

Nghd my;yJ jhkjkhd xg;gilj;jYf;F nghWg;Ngw;fg;glkhl;lhJ.

7.  2022.09.01Mk;;;;;;;;;;;;;;;;;; jpfjp gp.g. 1.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf gpd;tUk; Kfthpf;F 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; tpghpf;fg;gl;lthW tpiykDg;gpizAld; cq;fs; 

tpiykDf;fis xg;gilf;fTk;. 

 gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghsh;>

 nraw;wpl;l mKyhf;fy; gzpkid>

 tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj ts mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;>

 njhopy;El;gtpay; gPlk;>

 ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;>

 ngyp`{y;Xa> ,yq;if

 •  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfs; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp Mfpad jdpj;jdpahf 

cs;spl;L ~~%yg;gpujp|| kw;Wk; ~~efy;gpujp|| vd KiwNa milahskplg;gl;L 

Kj;jpiuaplg;gly; Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh;> ,e;j ,U jghYiwfSk; ,d;ndhU 

jghYiwapy; cs;spl;L> Kj;jpiuaplg;gl;L chpa xg;ge;j milahsj;ij (ID) 
mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

8.  tpiykDf;fs; mitfspd; rkh;g;gpj;jYf;fhd ,Wjp Neuk; Kbtile;jJk; njhpT nra;ag;gl;l 

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;> ngyp`{yXa> 

,yq;if.

ZIP code: 70140

jpfjp: 2022-08-07.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;

 fy;tp mikr;R

fldpyf;fk; kw;Wk; jiyg;G
3698/3699-SRI: tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj 

ts mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;

xg;ge;j ,y. kw;Wk; jiyg;G

STHRD/SB-F08: ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;>  

njhopy;El;gg; gPlj;jpw;fhd kUe;jhf;ftpay; njhopy;El;gtpay;; 

Ma;T$lj;jpd;  Ma;T$l jsghlq;fSf;fhd ngWif

tpiykDf;fis 

rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjp

2022.08.31Mk; jpfjpad;W gp.g. 12.30 kzpf;F 

(cs@h; Neuk;)

1.  ,yq;if Nrh\ypr FbaurhdJ 145 kpy;ypad; I.m. nlhyUf;Fr; rkkhd epjpia 

Mrpa mgptpUj;jp tq;fpaplkpUe;J (ADB) fy;tp mikr;rpd; fPo; tpQ;Qhdk; kw;Wk; 

njhopy;El;gtpay; kdpjts mgptpUj;jp nraw;wpl;l (STHRD nraw;wpl;lk;) mKy; 

elhj;jypd; fpuar; nrytpdj;jpw;fhf ngw;Wf; nfhz;Ls;sJld; ,e;j epjpapd; ngWiffspd; 

gFjpnahd;iw NkNy ngahplg;gl;Ls;s xg;ge;jj;jpw;fhd gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf 

nrytopg;gjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; (ADB) ts ehLfspd; 
jFjpAs;s tpiykDjhuh;fSk; ,t;tpiykDtpy; gq;Nfw;fyhk;. 

2.  ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fof tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj 

ts mgptpUj;jp nraw;wpl;l> nraw;wpl;lg; gpujp gzpg;ghshpd; (~~nfhs;tdthsh;||) 

rhh;ghf gy;fiyf;fof ngWiff; FOtpd; jiyth; STHRD/SB-F08  ,yq;if 

rg;ufKt gy;fiyf;fofk;>  njhopy;El;gg; gPlj;jpw;fhd kUe;jhf;ftpay;; Ma;T$l 

cgfuzq;fSf;fhd ('gz;lq;fs;||) ngWiff;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. ,e;j ngWifahdJ rg;ufKt 

gy;fiyf;fofj;jpd; caphpay; njhopy;El;gtpay; gPlj;jpd; kUe;jhf;ftpay; Ma;T$lj;jpd;  

Ma;T$l jsghlq;fSf;fhd ngWif vd;gij mlf;Ffpd;wJ. xg;ge;jk; ifnahg;gkpLk; 

jpfjpapypUe;J g+h;j;jp nra;Ak; fhyg;gFjpahdJ 8 thuq;fshFk;.

3.  ,e;j tpiykDf;Nfhuypy; gq;FngWtjw;fhf gpd;tUk; gpujhd jifikfis 

tpiykDjhuh; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

  •  fle;j %d;W tUlq;fspy; xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fk; gpd;tUk; ml;ltizapy; 

2Mk;; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpiaAilaJk; epfuhd jd;ik kw;Wk; 

rpf;fy;jd;ik Mfpatw;iwf; nfhz;l Mff; Fiwe;jJ ,uz;L xg;ge;jq;fis 

6Mk; gphptpy; tpghpf;fg;gl;lthwhd toq;fypd; Nehf;fj;jpw;fhf gpujhd 

toq;Feuhf ntw;wpfukhf g+h;j;jp nra;jpUj;jy;. 

  •  fle;j %d;W tUlq;fspy; gpd;tUk; ml;ltizapy; 3Mk;; epuypy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s g+h;j;jp nra;ag;gl;l my;yJ KbTwhj xg;ge;jf;fSf;fhf 

tpiykDjhuhpdhy; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l nkhj;j gzf;nfhLg;gdTfshf 

fzf;fplg;gl;l Mff; Fiwe;j ruhrhp tUlhe;j epjpg;Gus;T. 

tpiyf;Nfhuypy; gq;Fgw;Wtjw;fhd Kf;fpa jifikfs;

epuy; - 1 epuy; - 2 epuy; - 3

nyhl; ,yf;fq;fs; kw;Wk; tpguq;fs;

xt;nthU 

xg;ge;jj;jpdJk; ngWkjp 

(,y. &gh) kpy;ypad;

tUlhe;j ruhrhp 

Gus;tpd; ngWkjp 

(,y. &gh) kpy;ypad;

Lot 01 : Furniture for Pharmaceutical Lab 1 5.7 14.2

Lot 02 : Furniture for Pharmaceutical Lab 2 2.4 6

Lot 03 : Furniture for Pharmaceutical Lab 3 8 20

Lot 04 : Furniture for Pharmaceutical Lab 4 8 20

4.  Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; (ADB) gz;lq;fspd; ngWif xw;iwf;fl;l-xU fbj 

ciw eilKiwapy; gfpuq;f Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; elhj;jg;gLtJld; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; tpghpf;fg;gl;lthW jFjpAs;s ehLfspd; midj;J 

tpiykDjhuh;fSk; gq;Nfw;fyhk;. 

5.  Nkyjpf jftiyg; ngw;Wf; nfhs;sTk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fTk;> 

tpiykDjhuh; gpd;tUgtUld; njhlh;G nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

  rpNu\;l ngWif mYtyh;>

  nraw;wpl;l mKyhf;fy; gzpkid>

  tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj ts mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;>

  njhopy;El;gtpay; gPlk;>

  ,yq;if  rg;ufKt gy;fiyf;fofk;>

  ngyp`{y;Xa> ,yq;if.

  ZIP code : 70140
  njhiyNgrp : 045-2280081

  kpd;dQ;ry; : sposb-sthrd@mohe.gov.lk

 •  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-08-17Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F rg;ufKt 

khfhzj;jpd; njhopy;El;gtpay; gPlj;jpd; gzpg;ghsh; rig miwapy; epfo;epiy (online) 
Clhf ,lk;ngWk;.

6.  Mq;fpyj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;aTs;s jFjpAs;s 

tpiykDjhuh;fshy; “STHRD/SB-F08 ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;> 

caphpay; njhopy;El;gtpay; gPlj;jpd; kUe;jhf;ftpay;; Ma;T$lj;jpd;  Ma;T$l 

jsghlq;fSf;fhd ngWif”  vd;gjw;fhd tpiykDf;fis Ntz;b NkNyAs;s 

Kfthpf;F vOj;J / kpd;dQ;ry;; %yk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf 5>000.00 ,.&ghit (Iahapuk; ,yq;if &gh khj;jpuk;) nuhf;fg; gzj;jpy; 

my;yJ tq;fp tiuthf gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;> STHRD nraw;wpl;lk;> ,yq;if 

rg;ufKt gy;fiyf;fofk; my;yJ ngyp`_y;xa ,yq;if tq;fpapy; Ngzg;gLk; 

0083695474 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F (rfy nyhl;fSf;Fkhd xU Mtzj;jpw;F) tuT 

itf;fg;gly; Ntz;Lk;. Mtzk;/ Mtzq;fs;; tq;fp tuTj; Jz;ilr; rkh;g;gpj;jjd; 

gpd; 2022.08.08Mk; jpfjp Kjy; kpd;dQ;rypd; Clhf kl;Lk; mDg;gg;gLk;. fhzhky; 

Nghd my;yJ jhkjkhd xg;gilj;jYf;F nghWg;Ngw;fg;gl khl;lhJ.

7.  2022.08.31Mk;;;;;;;;;;;;;;;;;; jpfjp gp.g. 12.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf gpd;tUk; Kfthpf;F 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; tpghpf;fg;gl;lthW tpiykDg;gpizAld; cq;fs; 

tpiykDf;fis xg;gilf;fTk;. 

 gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

 nraw;wpl;l mKy; elhj;jy; gzpkid>

 STHRD nraw;wpl;lk;>
 njhopy;El;gtpay; gPlk;>

 ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;>

 ngyp`{y;Xa> 

 ,yq;if.

 •  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfs; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp Mfpad jdpj;jdpahf cs;spl;L 

~~%yg;gpujp|| kw;Wk; ~~efy;gpujp|| vd KiwNa milahskplg;gl;L Kj;jpiuaplg;gly; 

Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh;> ,e;j ,U jghYiwfSk; ,d;ndhU jghYiwapy; cs;spl;L> 

Kj;jpiuaplg;gl;L chpa xg;ge;j milahsj;ij (ID) mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

8.  tpiykDf;fs; mitfspd; rkh;g;gpj;jYf;fhd ,Wjp Neuk; Kbtile;jJk; njhpT 

nra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; cld; 

jpwf;fg;gLk;. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;> ngyp`{y;Xa> 

,yq;if.

ZIP code: 70140
jpfjp: 2022-08-07.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
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தெளிவத்ெ ஜ�ோசப்  ...?

தனது 90ஆவது வயதில் 26/03/2022ல் அமரர் ஆன 
நீர்்வ ப�ொன்னயன  தொன இறப�தற்கு இரு�தத நொட்க-
ளின முன பவளியிடுவதற்்கொ்க தயொரிக்கப�டடிருநத நூல் 

இது.
நீர்்வயின எனனு்ரயும் நீர்்வக்கொ்க திருவனனியகுலம் 

அளித்துள்ள இநத நூலின அணிநது்ரயும் கூட 06.03.2020 
எனதற தி்கதியிடப�டடுள்ளன. இறககும் தருவொயிலும் 90 
வயதின முது்மயிலும் அவரு்டய உ்ைபபும் த�ொர்வற்ற சுறுசு-
றுபபும் வியபபுத் தரு�்வ.

அ்தத்தொன படொகடர் எம்.த்க. முரு்கொனநதன 'முதுவயதி-
லும் அவர் ஓயவில்்ல. பதொடர்நதும் தன �ணி்ய சிறபபு-
டன ப�யவதற்குத் தத்வயொன உடல்,  உ்ள வல்ல்ம்யயும் 
ஆதரொககியத்்தயும் ப்கொண்டிருநதொர்' எனறு தனது முனனு-
்ரயில் குறிககினறொர்.

'இத்பதொகுதியில் உள்ள ஏழு ்க்த்க்்ளயும் நொன எனது 90 
ஆவது வயதிதலதய எழுதிதனன. இலககியப �்டபபு என�து 
ப�ொழுது த�ொககிற்்கொ்க எனற நி்லயில் இருநது ஆக்க இலக-
கியம் மக்க்ளது விடிவுக்கொ்கதவ எனற ்கருத்து நி்லயிலிருநதத எனது ஆக்கங்க்்ளப �்டத்துளத்ளன' 

'பாசப் பிரவாகம்' 
அமரர் நீர்்வ ப�ொன்னயனின
இறுதிச் சிறு்க்த பதொகுதி

எனறு இநத நூலுக்கொன தனது்ரயில் குறித்-
துள்ளொர் நீர்்வ.

நீர்்வ ம்றநது இரண்தட ஆண்டு்களின 
பின அவரது நி்னவு்களுக்கொன அஞ�லியொ்க-
வும் இனனுபமொரு சிறு்க்த நூலொ்கவும் பவளி-
யிடடுள்ள நீர்்வயின குடும்�த்தினர் மற்றும் 

பநருஙகிய நண்�ர்்களும் �ொரொடடுதல்்களுககுரி-
யவர்்கத்ள. குறிப�ொ்க ம்கள அருணொ, மரும்கன 
சுதரநதிரன மற்றும் பமொழிப�யர்ப�ொ்ளர் சிவகு-
ருநொதன படொகடர் முரு்கொனநதன த�ொனதறொர். 

இநதப �ொ�ப பிரவொதம் நீர்்வயின 13ஆவது 
சிறு்க்தத் பதொகுதி. 1961ல் பவளிவநத முதல் 
பதொகுதியொன தமடும் �ள்ளமும் பதொகுதி்யத் 
பதொடர்நது 2019இல் பவளியிடட '�ொயல்' நீர் -
்வயின 12ஆவது பதொகுதி. அவரது மரணத் -
துககுப பின இநத இறுதித் பதொகுதி அவரு்டய 
13ஆவது பதொகுதியொ்க பவளிவநதுள்ளது.

பு்னவு�ொர் இலககிய வ்்க்களில், சிறு 
்க்த்கள மொத்திரதம நீர்்வயின பிரதொன த்ளம் 
எனறொலும் தனது 60 ஆண்டு்கொல எழுத்துல்க 
்கொலத்தில் 130 சிறு்க்த்க்்ளதய இவர் எழு-
தியுள்ளொர். அநத 130 ்க்த்களும் இநத 13 
பதொகுதி்களில் உள்ளடக்கப�டடுள்ள்ம வித�ட 
அம்�மொகும். உ்ைககும் வர்க்கத்தின்ர பிர-
திநிதித்துவம் ப�ய�வர்்கத்ள நீர்்வயின �்கல 
்க்த்களினதும் பிரதொன ்க்தமொநதர்்க்ளொ்க 
இருநதுள்ளனர். ஒரு இலடசிய தவட்்கயுடன 
எழுத்துலகில் தடம்�தித்து நினறவர் நீர்்வ 
ப�ொன்னயன.

பு்னவு்களுக்கப�ொலொன நூல்்க்ளொ்கவும் �த் -
துககும் தமற்�டட நூல்்க்்ள நீர்்வ எழுதியும் 
பவளியிடடுமிருககினறொர்.

இலங்்க முற்த�ொககு எழுத்தொ்ளர் �ங்கம் 
அ்மக்கப�டட ்கொலத்திலும் அது உச்�த்தில் 
நினறு தனிக்கொடடு ரொஜொவொ்கக த்கொதலொச்சிய 
்கொலங்களிலும் கூட அதனுடன இ்ணநது 
பநருக்கமொன உறவு்க்்ளக ப்கொண்டவரொ்க 
அவர் இருக்கவில்்ல. ஆனொலும் �்கல முற் -
த�ொககு எழுத்தொ்ளர்்களுடனும் நீர்்வ மி்க 
பநருஙகிய உறவு்க்்ளயும் பதொடர்பு்க்்ளயும் 
ப்கொண்டிருநதவர். எண்�து்களின பின�ொன 
்கொலங்களில் இலங்்க முற்த�ொககு எழுத் -
தொ்ளர் �ங்கம் நலிவுற்று ப�யலிைநத்தத் 
பதொடர்நது 'இலங்்க முற்த�ொககு ்க்ல இலக -
கிய மனறம்' எனனும் அ்மப்� உருவொககிப 
�ணியொற்றினொர்.

தனது �டடப �டிபபிற்்கொ்க ்கல்்கத்தொவுககுச் 
ப�னறிருநத த�ொது ஏற்�டட முற்த�ொககு இலக -
கிய உணர்வு்கள இ்வ.

 இநநூலின அணிநது்ரயில் இநத உணர் -
வின உருவொக்கம் குறித்து விரிவொ்கப �திவு 
ப�யதுள்ளொர் சி.வனனியகுலம். 'நீர்்வயின 
சிநத்னக்க்ளத்தில் ஒருப�ரும் �ொயச்�்ல 
உருவொககியது அவரின ்கல்விப பினனணியொ -
கும். தமற்குவங்கத்தின த்லசிறநத ்கல்லூரி -
யொகிய �ரம்பூர் ்கல்லூரியில் ்கல்வி்கற்று �டடம் 
ப�ற்றவர். தமற்குவங்க புரடசியின பதொடடில் மட-
டுமல்ல. புரடசி்கர சிநத்னயும் எழுத்தொற்றலும் 
ப்கொண்ட நீர்்வ்ய வ்ளர்த்பதடுத்த பதொடடிலு-
மொகும்.

அநநிய ஏ்கொதி�த்தியத்துகப்கதிரொ்க இநதிய சுதந-
திரப த�ொரொடடத்தில் தமற்குவங்கம் புரடசி ்கரமொன 
�ொ்த்யத் ததர்நபதடுத்தது. சு�ொஷ் �நதிரத�ொஸ் 
த்ல்மயில் இநதிய ததசிய இரொணுவத்்த 
உருவொககி பிரித்தொனிய ஏ்கொதி�த்தியத்்ததய 
்கதி்கலங்க்வத்தது. சுதநதிர இநதியொவில் முதன 
மு்றயொ்க ்கம்யூனி� அரப�ொன்ற உருவொககி 
அத்ன முப�து வருடங்க்ளொ்க ்கண்ணி்ம 
த�ொலக ்கொத்த ப�ரு்மயும் வங்கத்திற்த்க 
உரியது! நீர்்வயின ஒடடுபமொத்த ஆளு்ம உரு-
வொக்கத்தில் வங்கம் ஓர் �லமொன அத்திவொரமொ்க 
அ்மநதது...' எனறு பதொடர்கிறது அணிநது்ர.

�ொ�பபிரவொ்கம் எனனும் இநத நூலில் அடங-
கிய ்க்த்கள �மூ்கத்திதலற்�டும் மொற்றங்க-
்்ளயும் அம்மொற்றங்களின பின வி்்ளவு்க-
்்ளயும் சிலொகித்து நிற்�்வ. ப�ரும்�ொலொன 
்க்த்கள முப�தொண்டு்கொல யுத்தத்தின த�ொது 
மக்கள எதிர்ப்கொண்ட துன�துயரங்க்்ளயும் 
யுத்தத்தின பினவி்்ளவு்க்்ளயும் த�சுகின-
றன. நிலவு்ட்ம �மூ்கத்தின சீரழிவு்க்்ளயும், 
பதொழிலொ்ள மக்களின அவல வொழக்்க்யயும் 
இ்வ�டம் பிடித்துக்கொடடுகினறன.

ஒடடுபமொத்தத்தில் இக்க்த்கள ஒவபவொனறுக-
கும் பினனொல் நீர்்வ எனற இலடசியவொதியின 
வலுவொன ்கருத்து நி்ல ததடல்்களும் �மூ்க அர-
சியல் ்கண்தணொடடமும் வியொபித்து நிற்�்தக 
்கொணலொம்.

இலங்்க முற்த�ொககுக ்க்ல இலககிய மனற 
பவளியீடொ்க வநதிருககும் இநத '�ொ�பபிரவொ-
்கம்' சிறு்க்தத் பதொகுதியின விநிதயொ்க மற்றும் 
விற்�்ன உரி்ம்க்்ள பூ�ொலசிங்கம் புத்த்க -
�ொ்ல ஏற்றிருககிறது. நூலின வி்ல ரூ�ொய 
350/= பதொடர்பு்கள 'பூ�ொலசிங்கம் புத்த்க-
�ொ்ல. பதொ்லத�சி 0112422321. 

,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;

 fy;tp mikr;R

fldpyf;fk; kw;Wk; jiyg;G
3698/3699-SRI: tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; 

kdpj tsk; mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;

xg;ge;j ,y. kw;Wk; jiyg;G

STHRD/SB-E15/R: ,yq;if rg;u;fKt gy;fiyf;fofk;>  

njhopy;El;gg; gPlj;jpd; ,urhadtpay; Ma;T$lj;jpw;fhd 

- 2Mk; tUlk; (,urhadtpay; II) Ma;T$l 

cgfuzq;fSf;fhd ngWif

tpiykDf;fis 

rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjp

2022.09.01Mk; jpfjpad;W K.g. 11.30 kzpf;F 

(cs;@h; Neuk;)

1.  ,yq;if Nrh\ypr FbaurhdJ 145 kpy;ypad; I.m. nlhyUf;Fr; rkkhd epjpia 

Mrpa mgptpUj;jp tq;fpaplkpUe;J (ADB) fy;tp> mikr;rpd; fPo; tpQ;Qhdk; kw;Wk; 

njhopy;El;gtpay; kdpj ts mgptpUj;jp nraw;wpl;l (STHRD nraw;wpl;lk;) mKy;elhj;jypd; 

fpuar; nrytpdj;jpw;fhf ngw;Wf; nfhz;Ls;sJld; ,e;j epjpapd; ngWiffspd; 

gFjpnahd;iw NkNy ngahplg;gl;Ls;s xg;ge;jj;jpw;fhd gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf 

nrytopg;gjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; (ADB) ts ehLfspd; 
jFjpAs;s tpiykDjhuh;fSk; ,t;tpiykDtpy; gq;Nfw;fyhk;. 

2.  ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fof tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj ts 

mgptpUj;jp nraw;wpl;l> nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghshpd; (~~nfhs;tdthsh;||) rhh;ghf 

gy;fiyf;fof ngWiff; FOtpd; jiyth; STHRD/SB-E15/R  ,yq;if rg;ufKt 

gy;fiyf;fofk;>  njhopy;El;gg; gPlj;jpd; ,urhadtpay; Ma;T$lj;jpw;fhd - 2Mk; tUlk; 

(,urhadtpay; II) Ma;T$l cgfuzq;fspd; (~~gz;lq;fs;||) ngWiff;fhf jFjpAs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. ,e;j 

ngWifahdJ rg;ufKt gy;fiyf;fofj;jpw;F njhopy;El;gtpay; gPlj;jpd;; ,urhadtpay; 

Ma;T$lj;jpw;fhd - 2Mk; tUlk; (,urhadtpay; II) Ma;T$l cgfuzq;fSf;fhd 

ngWif vd;gij mlf;Ffpd;wJ. xg;ge;jk; ifnahg;gkpLk; jpfjpapypUe;J g+h;j;jp nra;Ak; 

fhyg;gFjpahdJ 84 ehl;fshFk;.

3.  ,e;j tpiykDf;Nfhuypy; gq;FngWtjw;fhf gpd;tUk; gpujhd jifikfis tpiykDjhuh; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 •  fle;j %d;W tUlq;fspy; xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fk; gpd;tUk; ml;ltizapy; 2Mk;; 

epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpiaAilaJk; epfuhd jd;ik kw;Wk; rpf;fy;jd;ik 

Mfpatw;iwf; nfhz;l Mff; Fiwe;jJ ,uz;L xg;ge;jq;fis 6Mk; gphptpy; 

tpghpf;fg;gl;lthwhd toq;fypd; Nehf;fj;jpw;fhf gpujhd toq;Feuhf ntw;wpfukhf 

g+h;j;jp nra;jpUj;jy;. 

 •  fle;j %d;W tUlq;fspy; gpd;tUk; ml;ltizapy; 3Mk;; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

g+h;j;jp nra;ag;gl;l my;yJ KbTwhj xg;ge;jq;fSf;fhf tpiykDjhuhpdhy; ngw;Wf; 

nfhs;sg;gl;l nkhj;j gzf;nfhLg;gdTfshf fzf;fplg;gl;l Mff; Fiwe;j ruhrhp 

tUlhe;j epjpg;Gus;T. 

tpiyf;Nfhuypy; gq;Fgw;Wtjw;fhd gpujhd jifikfs;

epuy; - 1 epuy; - 2 epuy; - 3

nyhl; ,yf;fq;fs; kw;Wk; tpguq;fs;

xt;nthU 

xg;ge;jj;jpdJk; ngWkjp 

(,y. &gh) kpy;ypad;

tUlhe;j ruhrhp 

Gus;tpd; ngWkjp 

(,y. &gh) kpy;ypad;

Lot 2-  UV-Visible Spectrophotometer System 3.2 8

Lot 3-  FTIR Spectrometer 4 10
Lot 4-  Rotary Evaporator 1.8 4.5
Lot 5-Laboratory Equipment 6.6 16.6
Lot 6-  Chemicals 2.72 6.8
Lot 7-  Glassware 3.3 8.3

4.  Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; (ADB) gz;lq;fspd; ngWif xw;iwf;fl;l-xU fbj 

ciw eilKiwapy; gfpuq;f Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; elhj;jg;gLtJld; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; tpghpf;fg;gl;lthW jFjpAs;s ehLfspd; midj;J 

tpiykDjhuh;fSk; gq;Nfw;fyhk;. 

5.  Nkyjpf jftiyg; ngw;Wf; nfhs;sTk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fTk;> 

tpiykDjhuh; gpd;tUgtUld; njhlh;G nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

  rpNu\;l ngWif mYtyh;>

  nraw;jpl;l mKy;elhj;jy; gzpkid>

  tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj ts mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;>

  njhopy;El;gtpay; gPlk;>

  ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;>

  ngyp`{y;Xa> ,yq;if.

  ZIP code : 70140
  njhiyNgrp : 045-2280081

  kpd;dQ;ry; : sposb-sthrd@mohe.gov.lk

 •  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-08-18Mk; jpfjp gp.g. 1.30 kzpf;F rg;ufKt 

khfhzj;jpd; njhopy;El;gtpay; gPlj;jpd; gzpg;ghsh; rig miwapy; epfo;epiy (online) 
Clhf ,lk;ngWk;.

6.  Mq;fpyj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;aTs;s jFjpAs;s 

tpiykDjhuh;fshy; “STHRD/SB-E15/R ,yq;if  rg;ufKt gy;fiyf;fofk;> caphpay; 

njhopy;El;gtpay; gPlj;jpd; ,urhadtpay; Ma;T$lj;jpw;fhd - 2Mk; tUlk; (,urhadtpay; 

II) Ma;T$l cgfuzq;fspd; ngWif"  vd;gjw;fhd tpiykDf;fis Ntz;b NkNyAs;s 

Kfthpf;F vOj;J / kpd;dQ;ry;; %yk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 

5>000.00 ,. &ghit (Iahapuk; ,yq;if &gh khj;jpuk;) nuhf;fg; gzj;jpy; my;yJ 

tq;fp tiuthf gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghsh;> STHRD nraw;wpl;lk;> ,yq;if rg;ufKt 

gy;fiyf;fofk; my;yJ ngyp`_y;xa ,yq;if tq;fpapy; Ngzg;gLk; 0083695474 
vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F (rfy nyhl;fSf;Fkhd xU Mtzj;jpw;F) tuT itf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. Mtzk;/ Mtzq;fs;; tq;fp tuTj; Jz;ilr; rkh;g;gpj;jjd; gpd; 2022.08.08Mk; 

jpfjp Kjy; kpd;dQ;rypd; Clhf kl;Lk; mDg;gg;gLk;. fhzhky; Nghd my;yJ jhkjkhd 

xg;gilj;jYf;F nghWg;Ngw;fg;glkhl;lhJ.

7.  2022.09.01Mk;;;;;;;;;;;;;;;;;; jpfjp K.g. 11.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf gpd;tUk; Kfthpf;F 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; tpghpf;fg;gl;lthW tpiykDg;gpizAld; cq;fs; 

tpiykDf;fis xg;gilf;fTk;. 

 gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghsh;>

 nraw;wpl;l mKyhf;fy; gzpkid>

 tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj ts mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;>

 njhopy;El;gtpay; gPlk;>

 ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;>

 ngyp`{y;Xa> ,yq;if

 •  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfs; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp Mfpad jdpj;jdpahf cs;spl;L 

~~%yg;gpujp|| kw;Wk; ~~efy;gpujp|| vd KiwNa milahskplg;gl;L Kj;jpiuaplg;gly; 

Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh;> ,e;j ,U jghYiwfSk; ,d;ndhU jghYiwapy; cs;spl;L> 

Kj;jpiuaplg;gl;L chpa xg;ge;j milahsj;ij (ID) mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

8.  tpiykDf;fs; mitfspd; rkh;g;gpj;jYf;fhd ,Wjp Neuk; Kbtile;jJk; njhpT nra;ag;gl;l 

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;> ngyp`{yXa> 

,yq;if.

ZIP code: 70140
jpfjp: 2022-08-07.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;

 fy;tp mikr;R

fldpyf;fk; kw;Wk; jiyg;G
3698/3699-SRI: tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj 

tsk; mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;

xg;ge;j ,y. kw;Wk; jiyg;G

STHRD/SB-F14: ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;>  

njhopy;El;gg; gPlj;jpd; Ma;T$l jsghlq;fSf;fhd 

ngWif

tpiykDf;fis 

rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjp

2022.08.31Mk; jpfjpad;W K.g. 11.30 kzpf;F (cs;@h; 

Neuk;)

1.  ,yq;if Nrh\ypr FbaurhdJ 145 kpy;ypad; I.m. nlhyUf;Fr; rkkhd 

epjpia Mrpa mgptpUj;jp tq;fpaplkpUe;J (ADB) fy;tp> mikr;rpd; fPo; tpQ;Qhdk; 

kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj ts mgptpUj;jp nraw;wpl;l (STHRD nraw;wpl;lk;) 
mKy;elhj;jypd; fpuar; nrytpdj;jpw;fhf ngw;Wf; nfhz;Ls;sJld; ,e;j 

epjpapd; ngWiffspd; gFjpnahd;iw NkNy ngahplg;gl;Ls;s xg;ge;jj;jpw;fhd 

gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytopg;gjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. Mrpa mgptpUj;jp 

tq;fpapd; (ADB) ts ehLfspd; jFjpAs;s tpiykDjhuh;fSk; ,t;tpiykDtpy; 

gq;Nfw;fyhk;. 

2.  ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fof tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj ts 

mgptpUj;jp nraw;wpl;l> nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghshpd; (~~nfhs;tdthsh;||) rhh;ghf 

gy;fiyf;fof ngWiff; FOtpd; jiyth; STHRD/SB-F14 ,yq;if rg;ufKt 

gy;fiyf;fofk;>  njhopy;El;gg; gPlj;jpd; Ma;T$l jsghlq;fSf;fhd ('gz;lq;fs;||) 

ngWiff;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

NfhUfpd;whh;. ,e;j ngWifahdJ rg;ufKt gy;fiyf;fofj;jpw;F njhopy;El;gtpay; 

gPlj;jpd;; Ma;T$lj;jpw;fhd jsghlfq;fspd; ngWif vd;gij mlf;Ffpd;wJ. xg;ge;jk; 

ifnahg;gkpLk; jpfjpapypUe;J g+h;j;jp nra;Ak; fhyg;gFjpahdJ 8 thuq;;fshFk;.

3.  ,e;j tpiykDf;Nfhuypy; gq;FngWtjw;fhf gpd;tUk; gpujhd jifikfis 

tpiykDjhuh; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

  •  fle;j %d;W tUlq;fspy; xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fk; gpd;tUk; ml;ltizapy; 

2Mk;; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpiaAilaJk; epfuhd jd;ik kw;Wk; 

rpf;fy;jd;ik Mfpatw;iwf; nfhz;l Mff; Fiwe;jJ ,uz;L xg;ge;jq;fis 

6Mk; gphptpy; tpghpf;fg;gl;lthwhd toq;fypd; Nehf;fj;jpw;fhf gpujhd 

toq;Feuhf ntw;wpfukhf g+h;j;jp nra;jpUj;jy;. 

  •  fle;j %d;W tUlq;fspy; gpd;tUk; ml;ltizapy; 3Mk;; epuypy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s g+h;j;jp nra;ag;gl;l my;yJ KbTwhj xg;ge;jf;fSf;fhf 

tpiykDjhuhpdhy; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l nkhj;j gzf; nfhLg;gdTfshf 

fzf;fplg;gl;l Mff; Fiwe;j ruhrhp tUlhe;j epjpGus;T.

tpiyf;Nfhuypy; gq;Fgw;Wtjw;fhd gpujhd jifikfs;

epuy; - 1 epuy; - 2 epuy; - 3

nyhl; ,yf;fq;fs; kw;Wk; tpguq;fs;

xt;nthU 

xg;ge;jj;jpdJk; 

ngWkjp 

(,y. &gh) 

kpy;ypad;

tUlhe;j 

ruhrhp Gus;tpd; 

ngWkjp 

(,y. &gh) 

kpy;ypad;

Lot 1(F9-3) - Safety and technical Furniture for 
Biotechnology Lab       4.00       10.0 

Lot 2 (F9- 5) - Chairs and cupboards for Bioenergy Lab       2.40         6.0 

Lot 3 (F9-6) - Safety and technical Furniture for Bioenergy Lab       0.80         2.0 

Lot 4(F3-1)  Furniture for Pharmacology Lab 02       1.44       18.0 

Lot 5 (F 3-3) - Laboratory Furniture for Pharmacology Lab 3       0.80       10.0 

Lot 6 (F3-6) - Safety, Disposal and Other Essentials for 
Microbiology Lab       0.16         2.0 

4.  Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; (ADB) gz;lq;fspd; ngWif xw;iwf;fl;l-xU fbj 

ciw eilKiwapy; gfpuq;f Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; elhj;jg;gLtJld; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; tpghpf;fg;gl;lthW jFjpAs;s ehLfspd; midj;J 

tpiykDjhuh;fSk; gq;Nfw;fyhk;. 

5.  Nkyjpf jftiyg; ngw;Wf; nfhs;sTk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fTk;> 

tpiykDjhuh; gpd;tUgtUld; njhlh;G nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

  rpNu\;l ngWif mYtyh;>

  nraw;wpl;l mKy;elhj;jy; gzpkid>

  tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj ts mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;>

  njhopy;El;gtpay; gPlk;>

  ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;>  ngyp`{y;Xa> ,yq;if.

  ZIP code : 70140
  njhiyNgrp : 045-2280081

  kpd;dQ;ry; : sposb-sthrd@mohe.gov.lk

 •  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-08-17Mk; jpfjp gp.g. 1.30 kzpf;F rg;ufKt 

khfhzj;jpd; njhopy;El;gtpay; gPlj;jpd; gzpg;ghsh; rig miwapy; ,lk;ngWk;.

6.  Mq;fpyj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;aTs;s jFjpAs;s 

tpiykDjhuh;fshy; “STHRD/SB-F14 ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;> caphpapy; 

njhopy;El;gtpay; gPlj;jpd; Ma;T$l jsghlq;fSf;fhd ngWif"  vd;gjw;fhd 

tpiykDf;fis Ntz;b NkNyAs;s Kfthpf;F vOj;J / kpd;dQ;ry;; %yk; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;. kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 5>000.00 ,.&ghit (Iahapuk; ,yq;if &gh 

khj;jpuk;) nuhf;fg; gzj;jpy; my;yJ tq;fp tiuthf gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghsh;> STHRD 
nraw;wpl;lk;> ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk; my;yJ ngyp`_y;xa ,yq;if tq;fpapy; 

Ngzg;gLk; 0083695474 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F (rfy nyhl;fSf;Fkhd xU Mtzj;jpw;F) 

tuT itf;fg;gly; Ntz;Lk;. Mtzk;/ Mtzq;fs;; tq;fp tuTj; Jz;ilr; rkh;g;gpj;jjd; 

gpd; 2022.08.08Mk; jpfjp Kjy; kpd;dQ;rypd; Clhf kl;Lk; mDg;gg;gLk;. fhzhky; Nghd 

my;yJ jhkjkhd xg;gilj;jYf;F nghWg;Ngw;fg;glkhl;lhJ.

7.  2022.08.31Mk;;;;;;;;;;;;;;;;;; jpfjp K.g. 11.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf gpd;tUk; Kfthpf;F 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; tpghpf;fg;gl;lthW tpiykDg;gpizAld; cq;fs; 

tpiykDf;fis xg;gilf;fTk;. 

 gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghsh;>

 nraw;jpl;l mKyhf;fy; gzpkid>

 tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj ts mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;>

 njhopy;El;gtpay; gPlk;>

 ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;>

 ngyp`{y;Xa> ,yq;if

 •  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfs; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp Mfpad jdpj;jdpahf cs;spl;L 

~~%yg;gpujp|| kw;Wk; ~~efy;gpujp|| vd KiwNa milahskplg;gl;L Kj;jpiuaplg;gly; 

Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh;> ,e;j ,U jghYiwfSk; ,d;ndhU jghYiwapy; cs;spl;L> 

Kj;jpiuaplg;gl;L chpa xg;ge;j milahsj;ij (ID) mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

8.  tpiykDf;fs; mitfspd; rkh;g;gpj;jYf;fhd ,Wjp Neuk; Kbtile;jJk; njhpT nra;ag;gl;l 

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;> ngyp`{yXa> 

,yq;if.

ZIP code: 70140
jpfjp: 2022-08-07.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
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சர்வதேச இளைஞர தினம்
 ஒவ்வாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 12 ஆம் திகதி ‘சரவ-

தேச இமைஞர தினம்’ உலக்ைங்கும் ்காண்்ா்ப் -
படுகிறது. 1998ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 08ம் திகதி முேல் 
12ம் திகதி வமை லிஸ்பன் நகரில் நம்்பற்ற உலக 
நாடுகளின் இமைஞர விவகாைங்களுக்குப் ்பாறுப் -

பான அமைசசர குழு, சரவதேச ரீதியில் இமைஞரக -
ளின் பிைசசிமனகமையும், இமைஞரகளின் ்சயல் -
பாடுகமையும் கவனத்திற் ்காள்ளும் வமகயில் 
இமைஞரகளுக்கான சரவதேச தினம் ஒன்மற பிைக -
்னப்படுத்ே தவண்டும் முன்்ைாழிநேது. இேன்படி 
1999 டிசம்பர 17ம் திகதி ஐக்கிய நாடுகள் ்பாதுச 
சமபயில் ‘சரவதேச இமைஞர தினம்’ வரு்த்தின் 
ஆகஸ்ட் 12ம் திகதி ்காண்்ா்ப்ப் தவண்டு்ைன 
தீரைானிக்கப்பட்்து.   

 தைலும், ஐக்கிய நாடுகள் சமப 15 வயது முேல் 24 
வயது வமையானவரகமை “இமைஞரகள்” என வமை -
யறுத்துள்ைது. 

இமைஞரகதை குடும்பத்தினதும், சமூகத்தினதும், 
நாட்டினதும் ‘எதிரகாலம்‘ ைற்றும் ‘முது்கலும்பு’ 
என்று தபாற்றப்படுகின்றனர. இவரகதை நாமைய 
நைது ேமலவரகள்.   

 ‘இமைஞர ேமலமைத்துவம்’ பற்றி முநதிய எைது 
பல பத்திகளில் ேனித்ேனியாக வலியுறுத்தியுள் -
தைாம். பா்சாமல ்ோ்க்கம் பாைாளுைன்றம் வமை 
அமனத்து அமைப்புகளிலும்இமைஞரகளுக்கு உரிய 
இ்ம் வழங்கப்ப் தவண்டும் என்பமே ்ேளிவாக 
எடுத்து விைக்கியுள்தைாம்.   

 ‘இமைஞர சக்தி இைாலய சக்தி’ என்பமே இலங் -
மகயில் அண்மைக் காலங்களில் ஏற்பட்டுள்ை அை -
சியல் தபாைாட்்ங்களின்தபாது ைக்கள் ்ேளிவாக 
புரிநது ்காள்ை முடிநேது. 

இது மூத்தோருக்கு சிறநே படிப்பிமனயாகவும் 
அமைநதிருக்கிறது எனலாம். இத்ேமகய சக்திமிக்க 
இமைஞரகமை சரியாக, முமறயாக வழிந்த்தி 
அவரகைது பலத்மே முழுமையாக நல்ல வழிக -
ளில் பயன்படுத்தி வீட்ம்யும் நாட்ம்யும்முன் -
தனற்ற முயற்சிக்க தவண்டியது மூத்ேவரகள் மீதுள்ை 
்பாறுப்பாகும்.   

 இமைஞரகள் வீண் விமையாட்டுக்கள், களி -
யாட்்ங்கள், தபாமேப்்பாருள் பாவமன, கூ்ாே 
நட்பு, ேவறான ்ோ்ரபு தபான்றவற்றால் வழி ேவறி 
வி்ாைல் பாதுகாக்கப்ப் தவண்டும். தநரிய வழியில் 

நல்்லாழுக்கம் மிக்கவரகைாக வாழ வழிவமககள் 
்சயயப்ப் தவண்டும். ைாணவர பருவத்திலிருநதே 
அவரகளுக்கு ஆன்மீக பயிற்சிமயயும் நல்லுறவு, நற்-
்சயல் பற்றிய விைக்கங்கமையும், நல் வழியில் ந்க்க 
தவண்டியேன்அவசியத்மேயும் அவரகள் புரிநது ஏற்று 
ந்க்கும் விேத்தில் புகட்டுேல் தவண்டும்.   

 இமைஞரகள்ோன் குடும்பத்தின், கிைாைத்தின், நக -
ைத்தின், நாட்டின் அடுத்ே ேமலமைத்துவத்மே ஏற்று 
வழி ந்ாத்ே தவண்டியவரகள் என்பமே எடுத்துமைக்க 
தவண்டும். 

இேன் மூலம் அவரகமை பண்பட்்வரகைாக, பக் -
குவைம்நேவரகைாக, எதிரகாலத்தின் எத்ேமகய 
சவால்கமையும் சநதிக்க ேயாைானவரகைாக உரு -
வாக்க முடியும். இது ்பற்தறார, உற்றார, ஆசிரியர, 
்பரிதயார, சமூகத் ேமலவரகள், அைசியல் ேமலவர -
கள், நாட்டின் ேமலவரகள் என அமனவர மீதுமுள்ை 
பாரிய ்பாறுப்பாகும்.   

தேராசிரியர அஸ்ஸெய்யித் 
ஹபீப் அபூேக்ர அல்மஷஹஹூர!

்கசசிைமல அலவியா ேரீக்காவின் முன்னாள் ேமல -
வைாகத் திகழநே சிறநே அறிஞர, தபைாசிரியர கலாநிதி 

அஸ்்ஸெயயித் ஹபீப் அபூபக்ர 
அல்ைஷஹஹூர அல்அத்னி 
அண்மையில் (28.07.2022) 
த�ாரோனில் காலைானார.
்யைன் நாட்டிமன பூரவீக -
ைாகக் ்காண்டிருநே இவர, 
சவுதி அதைபியாவின் ஜித்ோ -
வில் நீண்்காலைாக வசித் -
ோர.  

இவர நூற்றுக்கணக்கான 
நூல்கமை எழுதி ்வளியிட் -
டுள்ைார. இவற்றில்,"பிக்ஹ் -
அல்ேஹாவுலாத்" எனும் 

இஸ்லாத்தின் ‘ைறுமைநாள் பற்றிய சட்்ங்கள்’ 
என்ற நூல் மிகப்பிைசித்ேைானது.   

இநதோதனசியா, ைதலசியா, ்யைன், த�ாரோன் 
உட்ப் உலகின் பல நாடுகளில் இவர இஸ்லாமிய உயர-
கல்வி நிறுவனங்கமை நிறுவியுள்ைார. பல உயரகல்வி 
நிறுவனங்கமை இவதை நிரவகித்தும் வநதுள்ைார. 

ேனது ்சாநே முயற்சியால் ்யைனில் ேனியான பல்-
கமலக்கழகம் ஒன்மறயும் கூ் அஸ்்ஸெயயித் ஹபீப் 
அபூபக்கர அல்ைஷஹஹூர நிறுவியுள்ைமை விதச்ைாக 
குறிப்பி்த்ேக்கது.  

இலங்மகதயாடு ்நருங்கிய உறமவப்தபணிய 
அன்னார, தபருவமல �ாமிஆ நளீமியா, தபருவமை 
சீனன்தகாட்ம் �ாமிஅதுல் பாஸியா கல்லூரி, காலி 
நபவியயா அைபுக் கல்லூரி, ்கசசிைமல அஷைபியயா 
அைபுக் கல்லூரி உட்ப் இலங்மகயில் பல முக்கிய 
அைபுக் கல்லூரிகளிலும் விதச் விரிவுமைகமை ந்ாத்-
தியுள்ைார.  

‘ஷாதுலியயா ேரீக்கா’ இஸ்லாமிய ஆன்மீக பிரிவின-
ரு்ன் மிக ்நருங்கிய ்ோ்ரபுகமைப் தபணிய இவர, 
அவரகைது பல முக்கிய நிகழசசிகளிலும் பங்குபற்றி 
சிறப்பித்துள்ைார. 

இலங்மகயில் ஆயிைக்கணக்கான அபிைானிகமைப் 
்பற்றுள்ை தபைறிஞர அல்ஹபீப் அபூபக்கர அல்ைஷ-
ஹஹூரின் �னாஸொ த�ாரோனிலிருநது ்யைன் நாட்-
டுக்கு ்காண்டுவைப்பட்டு, ேரீம் எனும் ஊரில் உள்ை 
அஹ்லுமபத்துக்கள் அ்க்கப்படும் ஸெம்பல் மையவாடி-
யில் நல்ல்க்கம் ்சயயப்பட்டுள்ைது. 

இலங்மகயிலும் அவருக்கான ைமறவான �னாஸொ 
்ோழுமக சிறப்பாக ந்ாத்ேப்பட்்து.  

பூ ்�ாடுத்ேதில பூ�ம்ேம்!

பிைபல பா்கர கமலக்கைல் வாழவில் ந்நே 
சுமவயான சம்பவம் இது. 2011ம் ஆண்டு �ஹூமல 24ம் 
திகதிய தினகைன் வாைைஞச-
ரியில் இ்ம்்பற்ற அவைது 
தபட்டியிலிருநது உங்களுக்-
காக...இதோ அவதை தபசுகி-
றார:.  

ஒருமுமற கமலஞர வி�ய-
ைா�ா ்ோமலக்காட்சிக்காக 
ேயாரித்து வழங்கிய ‘வண்ணப் 
பூக்கள்’ நிகழசசியில் ஆைம்ப 
பா்லாக, “காேல் என்பது, என் 
்நஞசில் உள்ைது....” என்ற 
பா்மல ேயார ்சயது மவத்தி -
ருநேவர என்னி்ம், “கைல் தைம்யில் சிமல ைாதிரி 
பாடுவமேவி் நடிப்தபாடு இநேப் ப்மல ப்ைாக் -
கினால் நன்றாக இருக்குதை” என்றார. அவரின் கருத் -
துக்கு நான் ஒப்புேல் அளித்ேதோடு நடிக்கவும் சம்ை -
தித்தேன்.   

ப ் ப் பி டி ப் பு 
்காழும்பு விக் -
த்ாரியா  பாரக்கில் 
ந ம ் ் ப ற் ற து . 
அநேக் காட்சியில் 
என்தனாடு      ைமறநே 
பிைபல பா்கி 
ைாணி த�ாசப் பாடி 
நடித்ோர. 

நானும் ைாணி 
த�ாசப்பும் பா் -
லுக்கு அபிநயங்கள் 
்சயேபடி நடித்-
தோம்.     ஒரு காட்சி-
யில் அநேப் பா்லில் 
வரும் வாரத்மே-
களுக்கு அமைய 
ஒரு தைா�ாப்பூமவ 
எடுத்து “்பண் 
பூதவ...” என்று பாடி-
யவாறு நான் ைாணி 

த�ாசப்பி்ம் ்காடுத்தேன். ப்ப்பிடிப்பு முடிநது வீட் -
டிற்கு ்சன்தறன்.  என்தனாடு எனது நண்பர ‘இரும்புக் 
கம் இமையைா�ா’வும் வநோர. 

வீட்டிற்கு வநே சில நிமி்ங்களில் எனது ைமனவி 
்யஸ்மினா, எங்களுக்கு பரிைாறுவேற்காக தேனீர ேட்-
டு்ன் வநோள். அப்தபாது நண்பர இமையைா�ா 
அவளி்ம் “கமலக் கைல் நன்றாக பாடுவார என்பது 
்ேரியும். 

ஆனால் அவர நன்றாக நடிக்கவும் ்சயவார 
என்பமே இன்றுோன் புரிநது ்காண்த்ன்” என்று 
்சான்னார.   

அவர ்சான்னதும் எனது ைமனவியின் முகம் 
ைாறியது. உ்தன அவள் “அப்படி என்ன நடித்ோர” 
என்று வினவினாள். 

அேற்கு இமைைா�ா, “ைாணி த�ாசப்புக்கு 
தைா�ாப்பூ ்காடுத்து நடித்ோர” என்றதும் எனது 
ைமனவியின் மகயிலிருநது தேனீர தகாப்மபகள் 
நழுவி ேமையில் விழுநது சிேறின. என் ைமனவியின் 
தகாபம் எனக்கு அப்தபாதுோன் புரிநேது.   

பாடுவேற்கு ‘மலசன்ஸ்’ வழங்கிய என் ைமன -
விக்கு நான் நடிப்பதில் விருப்பமில்மல. ‘இனி நான் 
நடிக்க ைாட்த்ன்’ என்று அவளுக்கு நான் சத்தியமும் 
்சயது ்காடுத்துவிட்த்ன். அநே சத்தியத்மே இன்று 
வமையும் காப்பாற்றி வருகிதறன்.  

 

இலங்மகயின் இன்மறய கால நிலவைத்தில் ‘தசரக் -
கப்பட்டுள்ை’நவீன ‘குறள்’ அதிகாைம் இது. தசரத்ேவர 
யாதைா....?  

அதிகாைம்:- ்பற்தறாலும்மை  
குறள் :-1331 - _1340  

  ் பற்தறார எல்லாம் ்பற்தறார அல்லர, ேன் பிள்-
மைக்கு  ்பற்தறால் ்காடுப்பவதை ்பற்தறாைா -
வார.  

    ஈடில்லார, இமணயில்லார யா்ைன்றால் 
்பற்தறால்  ்ஷட்டுக்கு பக்கத்தில் வீடுள்ைார.  

    கற்றாலும்பயனில்மல இவமவயத்துள் உனக்-
்கன  சிறிது ்பற்தறால் இல்மல்யனின்.  

  கற்றாரக்கு கற்ற இ்த்திதல சிறப்பு ்பற்தறால் 
்பற்தறாரக்தக  ்சல்லும் இ்்ைல்லாம் சிறப்பு.  

    ் ஷட்ஓனர ஒருவர உைதைல் அவர ்பாருட்டு   
எல்தலாரக்கும் கிம்க்குைாம் ்பற்தறால்.  

   கற்றவர, உற்றவர யா்ைனினும் த்ாக்கன்  ்பற்ற 
பின் நிற்க அேற்குத் ேக  

  படி்யன்பார, படித்ேவர அைச உத்திதயாகத்ேர 
என்றால்  ்ஷட்டில் மவத்து அடி்யன்பார.  

  கற்றேனால் ஆன பய்னன்ன ்பற்தறால் ்பற்றே-
னால்  ்பற்ற பயன் முன்தன.  

    ் வுசமை தினமும் கழுவிடு, வீதியில் ்பற்தறால்  
பவுசமை கண்்ால் வழியவிடு.  

  மசக்கிதைாடு வாழவாதை வாழவர அஃதிலார 
்பற்தறால்  ்ஷட் வரிமசயில் நின்று சாவார ....  

இப்ேத்தியில இடம்்ேறும் அம்சங�ளின் த�ாக்ள�, தோக்ள�, 
அள்மப்ளே, அைள்வ, அழள� பின்ேற்றி எழுே விரும்புத்வார, “ேடித்-
ேதும் ே�ர்வதும்” ேகுதியுடன் ்ோடரபு ்�ாளை, மின்னஞசல (email): 

pptknvm@gmail.com, ்வாட்ஸஎப் (WhatsApp): 0777314207    

பிரிந்தார் பெருமை

      கவிக் ‘கடி’கள்

நல்லம் ப�தாலகிற�தாம்

பநஞ்சுக்கு நீதி

அந் நதாள் ஞதாெகம்!

முகாமையாளர் கே. பத்மானந்தன்

திருவள்ளுவர் எனும் தெய்வீக
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திருவள்ளுவத்தில் தலைலைத்துவம் ( Leadership)
சரியான  ேமலமைப் பண்பும்ய 

முகாமையாைர ஒருவர நிறுவனங்க-
ளில் ஏற்படும் ்நருக்கடியான தநைங்-
களில் அல்லது தோல்விமய எதிர 
்காள்ளும் சநேரப்பங்களில் தீரைா-
னம் எடுக்கக் கூடியவைாகவும்  அந-
்நருக்கடிகமை துணிகைைாக மகயா-
ளுபவைாகவும் அசசநேரப்பங்களில் 
ஏமனயவரகளுக்கு வழிகாட்டியாக 
இருப்பேற்கான அறிவிமனக் ்காண்-
்வைாகவுமிருக்க தவண்டும் என்பது 
மிக முக்கியைான ஒன்றாகும். இக் 
கருத்துகமை   கீழவரும் ஈைடியில் திரு-
வள்ளுவர  சிறப்பாக ்வளிப்படுத்து-
கின்றார.

“தூங்காமை கல்வி துணிவும்மை 
இம்மூன்றும் நீங்கா நிலனான் பவரக்கு”.

( குறள் -383)
்சயல் ஆற்றுவதில் தசாரவு 

இல்லாமை அோவது காலம் ோழத்-
ோே விமைவான ந்வடிக்மககள்  , 
அமனத்மேயும் அறியக்கூடிய கல்வி, 
தீயமவ எதிரத்ோலும் நல்லன ்சய-
வேற்கு ஏற்ற துணிவு இம்மூன்றுதை  
நாட்ம் ஆளுதவாருக்கு நீங்காைல் 
நிமலத்திருக்க தவண்டியமவயுைான 
பண்புகைாகும் என்கிறார திருவள்-
ளுவர . அதே தபால் காலம் ோழத்-
ோே விமைவான ந்வடிக்மககளும் 
(Alertness) நிறுவனம் ்ோ்ரபான 
பூைண அறிவும்மையும் (Wisdom), 
கால தேச வரத்ேைானங்கமை அனு-
சரித்து நிறுவனத்மே இயக்குகின்ற 
துணிவும் நிறுவன்ைான்றின் முகாமை 
யாைருக்கு   தேமவயான நீங்காைல் 
என்றும் நிமலத்திருக்க தவண்டிய 
ேமலமைப்   பண்புகைாகும் என்கிறார 
திருவள்ளுவர .

முகாமையாைரின் இன்்னாரு முக்கி-
யைான  ேமலமைப்பண்பு   ச்யல்திறன் 
(Executive Skill) மிக்க ஒருவைாக இருக்க 
தவண்டும். ோன்   ் சயய தவண்டிய பணி-
யிமனயும் அேமனச ் சயயும் முமறகமை-
யும் அேற்கான உரிய காலத்மேயும் இ்த்-
மேயும் தேமவயான கருவிகமையும்( 
ைனிே, ்ோழிநுட்ப ைற்றும் ்பாருள் 
வைங்கள்) ஆயநேறிநது ்காள்ைக்கூ-
டிய  ஒருவைாகவும்  இருக்க தவண்டும்.
இேமன திருவள்ளுவர கீழ வரும் ஈைடி-
களில் சிறப்பாகச ்சால்கிறார .

“கருவியும் காலமும் ் சயமகயும் ் சயயும் 
அருவிமனயும் ைாண்  ்ேமைசசு”.  
( குறள் 631)

அோவது ஒரு ்சயமலச 
்சயயத் தேமவயான ்பாருள் -
கள், ்சயவேற்கு ஏற்ற காலம், 
்சயயும் முமற, ்சயயும் ்சயல் 
ஆகிய அமனத்திலும் நன்மை 
விமையும்படி எண்ணுபவதை  
நல்ல ேமலமைப் பண்புள்ை 
முகாமையாைர என்பது இவரின் 
கருத்ோகும். 

்சயயப்படும் ்சயல், அேற்கு 
தவண்டிய கருவி, அேற்கு ஏற்ற 
காலம், அேமனச ்சயயும் 
முமற, ஆகிய இமவகமை 
்பாருத்ேைாகத் திட்்மி் 
வல்லவைாக முகாமையாைர 
இருக்க தவண்டும் என்பது 
திருவள்ளுவரின் கருத்ோகும். அப்-
தபாதுோன் அவரினால்  ்சயல்கமை 

நன்கு திட்்மிட்டு அேற்கான கரு-
விகமை இனம்கண்டு தசகரித்து, 
நம்முமறப்படுத்ே தேமவயான  
காலத்திமனக் கணித்து  கருைம் ஆற்-
றமுடியும்.

முகாமையாைரி்ம் இருக்க 
தவண்டிய  இன்னு்ைாரு முக்கிய 
ேமலமைப் பண்பு சமூக அக்கமற-
யும் சிறநே நூலறிவும் (Knowledge and 
Concern for the Society) ்காண்டிருத்-
ேலாகும். 

அோவது ஒரு முகாமையாைர ஒரு 
்சயல்திட்்த்திமன நிமறதவற்றும் 
தபாது  உறுதியான ைனமும்,்பாது 

தநாக்கம் அல்லது சமூக தநாக்கம் 
்காண்்வைாகவும், ்சயல்கமைச 
்சயயும்தபாது ேவிரக்க தவண்டி -
யமவ பற்றிய ்ேளிவான சிநேமன 
்காண்் ஒருவைாகவும்  இருத்ேலு -
்ன் ்சயலாற்றத்தேமவயான  வைங்-
கள்  அோவது தேமவயான ்பாருள் 
வைம், உரிய ைனிே வைம், சரியான 
காலம், ்சயயும் முமற ்சயய 
தவண்டிய ்சயல் ்ோ்ரபான 
அறிவு ்காண்்வைாகவும்  இருக்க 

தவண்டும்.இேமன திருவள்ளுவர  
கீழ வருைாறு கூறுகின்றார.

“வன்கண் குடிகாத்ேல் கற்றறிேல் ஆள்வி-
மனதயா ம்நது ன்  ைாண்  ்ேமைசசு”. 

(குறள்  632)
அோவது முகாமையாைர என்பவர  

துணிவு்ன் ்சயல்படுேல் அோவது 
எண்ணத்திலும் ்சயலிலும் உறுதி, 
ேனது நிறுவனத்மேயும் ஊழியரக -
மையும்  பாதுகாத்ேல் நிறுவனத்தின் 
்பருமைமயப் பாதுகாத்ேல் அேற்கு 
இழுக்கு வைாைல் ந்த்ேல் , ்ோழி -
லுக்கு தவண்டிய  கற்றல் அத்தோடு 
்சயயத்ேக்கன ்சயயத்ேகாேன 
பற்றிய அறிவு, ்ோழில் ்சயயும்  
முமறகமை  அறிேல், அயைாே 
்ோ்ரநே  முயற்சி ஆகிய ஐநதும் 
்காண்்வைாக விைங்க தவண்டும் 
என்கிறார திருவள்ளுவர.

தைலும் முகாமையாைர  ்காண் -
டிருக்க தவண்டிய இன்னு்ைாரு 
ேமலமைப்பண்பு ்சயலாக்கும் 
முமறகள் (Procedure or method 
of execution) ்ேரிநே ஒருவைாக 
இருக்க தவண்டும். ்சயயப்ப் 
தவண்டிய தவமலமய பகுத்து 
ஆயவு ்சயேலும் (Job analysis),  
அவவாறு பிரித்து ஆயவு ்சயே  
்சயல்கமை அவற்றின் ஒத்ேேன் -
மைகமைக் கருத்தில் ்காண்டு 
திமணக்கைங்களின்  கீழ ்காண்டு -
வருேலும்(Departmentation) ,அவ -
வாறான ்வவதவறு திமணக்கைங் -
கமை  எவவாறு  ஒருங்கிமணத்து 
பணிகமை ்சவவதன ்சயது முடிக் -
கலாம் என்றும் ்ேரிநே ஒருவைாக 
இருக்க தவண்டும்.

்சயவேற்குரிய ்சயலிமன 

அவற்றின் ேன்மை கருதிப் பல 
கூறுகைாகப் பிரித்ேலும் (Job 
analysis), அவவாறு பிரிக்கப் -
பட்் ்சயல்கமை அவற்றின் 
ஒத்ே ேன்மை அடிப்பம்யில் 
ஒரு துமறயின் கீழக் ்காண்டு 
வநது (Departmentation) வைப் -
படுத்துேலும் பின்னர அப்பணி -
யிமனச சிறப்பாய முடித்ேல் 
கருதி அத்துமறகள் நிமறதவற் -
றிய ்சயல்கமை  ஒருங்கி -
மணத்து (Co-ordination) முழு -
மையான பணியாகச ்சயது 
முடித்ேதல திறமையான முகா -
மைத்துவைாகும் . இக்கருத்துக் -

கமைக்  கீழ வரும் ஈைடியில் திருவள் -
ளுவர கூறுகின்றார 

“பிரித்ேலும் தபணிக் ் காைலும் பிரிநோரப்
்பாருத்ேலும் வல்ல ேமைசசு”. 

( குறள் -633)
அோவது  ் சயயக்கூடிய வமகயில்  

தவமலகமைப் பிரித்ேலும்  
அவவாறு பிரிக்கப்பட்்வற்மற  
துமற ரீதியாக  அல்லது திமணக்கை 
ரீதியாக ஒதுக்குேலும்  அவவாறு உரு -
வாக்கப்பட்் திமணக்கைங்கமை 
அல்லது துமறகமை ஒருங்கிமணத்ே -
லும் முகாமையாைரின்  பணியாகின் -
றது என்று திருவள்ளுவர குறிப்பிடு -
கின்றார. 

முகாமையாைரி்ம் இருக்கதவண் -
டிய இன்னு்ைாரு ேமலமைத்துவப் -
பண்பு முடி்வடுத்ேலும் ஒத்ே கருத் -
திமன உருவாக்குேலும் (Decision 
making and Group consensus) 
ஆகும். அோவது ஒரு ்சயலிமனச 
்சயவேற்கு ஏற்றோக இருக்கின்ற 
பல்தவறு முமறகமை அல்லது ேந -
திதைாபாயங்கமை ஆைாயநது  அவற் -
றினுள் சிறநே முமறமய எடுத்து 
அேமனத் ேனது சக ஊழியரகளுக்கு 
விைக்கி  அவரகளி்ம் ஒருமித்ே 
கருத்மே ஏற்படுத்தி  அச ்சயலில் 
இறங்குவ்ேன்பது  முகாமையாை -
ரின் சிறநே பண்பாகும்   .இக்கருத் -
துக்கமை  திருவள்ளுவர கீழ வரும் 
ஈைடியில் கூறுகின்றார .

“் ேரிேலும் தேரநது ச்யலும் ஒருேமல-
யாச

ச்ால்லலும் வல்ல ேமைசசு”. 
( குறள் -634)
அோவது  ஒரு ்சயலிமன  தைற் -

்காள்ளுேற்கான பல்தவறு ைாற்று 

வழிகமை ஆயவு ்சயேலும்அோ -
வது நிறுவனத்தின்  முன்தனற்றத்திற் -
கான ்சயல்கள் ்வற்றி ்பறுவேற் -
கான வழிவமககமை ஆைாயேலும்  
அவற்றுள் சிறநே அல்லது உகநே 
ஒன்றிமன தேரந்ேடுத்து முடிவு 
்சயேலும் ஒத்ே கருத்து ஏற்ப -
டுத்தும் வண்ணம் பணியாை -
ருக்கு அவரகள் ஐயுறாது ஒருவ -
ழிப்ப்விைக்கிச ்சால்லி ஏற்கச 
்சயேலும் ஒரு முகாமையாைரின் 
ேமலமைத்துவப்பண்பு என்கிறார 
திருவள்ளுவர .

ஒரு முகாமையாைரி்ம் இருக்க -
தவண்டிய  இன்னு்ைாரு முக்கி -
யைான  ேமலமைத்துவப் பண்பு 
ேகுதியானவமைத் துமணயாகக் 
்காள்ைல் (Selection of aides) 
ஆகும். ஒரு முகாமையாைர ஒரு 
திட்்த்திமன நிமறதவற்றுவேற்கு 
அவருக்குத் துமணயாக நிற்பவர 
்ோழில் நுணுக்கம்  ்ேரிநேவைா -
கவும் அேற்குரிய  விதிமுமறகமை 
அறிநேவைாகவும் அம்முமறகமை -
யும் நுட்பங்க மையும் ேனது சக பணி -
யாைருக்கு  அவரகளின் ஒத்துமழப் -
மபப் ்பறுவேற்காகச ்சால்லத் 
்ேரிநேவைாகவும் எத்ேமகய சூழ -
மலயும் வரும் சவால்கமையும் 
எதிரப்பு கமையும் சைாளிக்கக் கூடிய -
வைாகவும் இருக்க தவண்டும்.

அத்ேமகய ஒருவமைதய முகாமை -
யாைர ்ேரிவு ்சயய தவண்டும். 
இக்கருத்துக்கமை  திருவள்ளுவர 
பின்வருைாறு கூறுகின்றார .

“அறனறிநது ஆன்றமைநே ச்ால்லான்-
எஞஞான்றும் திறனறிநோன் தேரசசித் 
துமண”. 

                                      (குறள்.635)
அோவது  ்சயலிமன நிமறதவற் -

றுவற்கான முமறயான  ்சயல் 
முமறகமை வழிமுமறகமை அறிந -
ேவனாயும்  பணியாைர  ஏற்றுக்-
்காள்ளும்  வமகயில் ேனது அனுபவ 
முதிரசசியால்அறிதவாடும், பேற்ற-
மின்றியும்  அவற்மற ்சால்லக் கூடி-
யவனாயும் எக்காலகட்்த்திலும் எச 
சூழநிமலயிலும் பணியாற்றக் கூடிய-
வனாயும் அேற்கான திறன் உம்ய-
வனாயும் உள்ை ஒருவமனதய முகா -
மையாைர ேனது துமணயாகத் ்ேரிவு 
்சயய தவண்டும் என்கிறார திருவள்-
ளுவர .
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சிலருக்கு 
சாதாரணைா-

கவே எநவநேரமும் சருை 
ேறட்சி இருக்கும். அதிலும் 

வகாமை காலத்தில் உைலில் நீரின் 
அளவு குமறநது உைல் முழுேதுவை 

பெரும்ொலாவ�ாருக்கு ேறட்சியாகக் 
காணபெடும். 

இநத சூழ்நிமலயில் உைல் ேறட்சிமயத் 
தடுக்கவும் சருைப ொதுகாபபுக்கும் பொடி 
வலாஷன் ெயன்ெடுத்துேது அேசியம். 
பெணகள் அதிகைாக இதம� ெயன்ெடுத்தி�ா-
லும் சிலர் சரியா� முமறயில் அதம� உெவயா-
கிபெதில்மல. 

 பொடி வலாஷன் ெயன்ெடுத்தும்வொது கே-

னிக்க வேணடிய 
விையஙகள: 
*அம�த்து 

விதைா� சருைம் 
பகாணைேர்களும்  
பொடி வலாஷன் 

ெயன்ெடுத்த -
லாம். 

* மிகவும் 
ேறணை 

சருைம் 

பகாண-
ைேர்கள் 
திரேைா� பொடி 
வலாஷன்கமள ெயன்ெ-
டுத்த வேணடும். 

* எணபணய் சருைம் 
பகாணைேர்கள் க்ரீம் வொன்ற 
பொடி வலாஷன்கமள ெயன்ெடுத்-
தலாம். 

* உஙகள் சருைத்திற்கு ஏற்றோறு 
முடிநதேமர இரசாய�ம் கலக்-
காத வதஙகாய் எணபணய், ொதாம் 
எணபணய் பகாணடு பசய்யக்கூடிய 
பொடி வலாஷன்கமள ெயன்ெடுத்துஙகள். 

* குளித்தவுைவ�வய உைல் முழுேதும் 
பொடி வலாஷம� அபமள பசய்ய வேணடும். 
ஈரபெதம் இருக்கும்வொது வொட்ைால் நேன்றாக 
உறிஞ்சி உைல் ேறணடு வொகாைல் தடுக்கும். 

* முதலில் கீழிருநது அதாேது காலில் 
இருநது பதாைஙகி உைல் முழுேதும் அபமள 
பசய்ய வேணடும். முழஙமக, கால்களில் 

நேன்றாக ைசாஜ் பசய்ய வேணடும். 
ேட்ை ேடிவில் வதய்பெவத சரியா� 
முமறயாகும். 

* வகாமை காலத்தில் பேயிலின் 
தாக்கத்மத சரிபசய்ய பொடி 
வலாஷன் மிகவும் அேசியைா-
�து. முடிநதேமர இயற்மக 
முமறயில் இயற்மகயா� 
பொருட்கமள பகாணடு தயா-
ரிக்கபெட்ை வலாஷன்கமள 
ெயன்ெடுத்தி சருைத்மத 
ெராைரியுஙகள்.

 ப�ொடி ல�ொஷன்

ஒவபோரு ைாதமும் 28 நோட்களுக்கு ஒருமுமற ைாத -
விலக்கு ேரும். சில பெணகளுக்கு 30 நோட்களுக்கு 

ஒருமுமற ைாதவிலக்கு ேரும். 
அபெடி ேரும் பொழுது உஙகளுக்கு 
எபவொது ைாதவிலக்கு பதாைஙகுகிறது 

எ�க் கலணைரில் குறித்து மேத்துக் 
பகாள்ளுஙகள். இது மிகவும் முக்கி -

யம். 
எநத நோளில் ைாதவிலக்கு ேரு-

கிறது எ�த் பதரிநது, குறித்து 
மேத்தால்தான் உஙகளால் 
கருமுட்மை பேளிேரும் 
நோமள சரியாக கணக்கிை 
முடியும். ெல பெணக -
ளுக்கு 28 நோட்களுக்கு 
ஒரு முமற ைாதவி -
லக்கு ேரும். சில -
ருக்கு 30 அல்லது 
34 நோட்களுக்கு 
ஒருமுமற கூை 
ே ர ல ா ம் . 
பெணகளின் 
உைல்நிமல 
பொருத்து 
ை ா று ெ -
டும். 

உதாரணைாக, உஙகளுக்கு டிசம்ெர் 1-ம் திகதி ைாதவிலக்கு 
முதல் நோளாகத் பதாைஙகி�ால், அடுத்த ைாதவிலக்கு உங -

களுக்கு டிசம்ெர் 29-ம் திகதியில் ேரும் என்றால் அநத திக -
திமயயும் குறித்து  மேத்துக் பகாள்ளுஙகள். இதுதான் 

உஙகள் ைாதவிலக்குக்கா� காலகட்ைம் (பைன்சுரல் 
மசக்கிள்). உஙகளுக்கா� ைாதவிலக்கு சுழற்சி, 28 நோட் -
களுக்கு ஒரு முமற. 

கருமுட்மை எபவொது பேளிேரும் என்றால், 
அடுத்த ைாதவிலக்கு பதாைஙகும் முன்�ராக 2 ோரத் -
துக்கு முன்பு கருமுட்மை பேளிேரும். 

உஙகளது ைாதவிலக்கு சுழற்சி 28 நோட்களுக்கு 
ஒருமுமற என்றால், கருமுட்மை பேளிேரும் நோள் 

14-ேது நோள். 
28 நோட்கள் ைாதவிலக்கு சுழற்சி இருபெே -
ருக்கு - 14-ம் நோள் கருமுட்மை ேரும். 

30 நோட்கள் ைாதவிலக்கு சுழற்சி -- 16-ம் 
நோள் கருமுட்மை ேரும் .

34 நோட்கள் ைாதவிலக்கு சுழற்சி - - 20-ம் 
நோள் கருமுட்மை ேரும்.

இபதல்லாம் சீராக ைாதவிலக்கு ேரு -
ெேர்களுக்கு பொருநதும். அேர்கள் 
எளிதாகக் கணக்கிட்டு பகாள்ளலாம்.

 இநத கருமுட்மையா�து மிகவும் 
அரிதா�து. இமத ‘பொக்கிஷம்’ 
என்றும் பசால்லலாம்.

கருமுட்டை வெளிெரும் நா்ை கணிப்பிடும் மு்ை

இறுக்கமான உள்ாடை்கள 
வேணைாம்!

 

பசாக்வலட் சாபபிடுேது உைலுக்கு நேல்லது 
என்று பெரும்ொலா� ஆய்வுகள் கூறுகின்ற�. 

பசாக்வலட் என்ெது பெரியேர்கள் முதல் சிறிய-
ேர்கள் ேமர அம�ேருக்கும் பிடித்தைா� ஒன்று. 
ஆ�ால், எல்லா ேமகயா�  பசாக்வலட்டுகளும் 

நேன்மையளிக்காது. 
 பசாக்வலட்டுகளில் உள்ள பகாவகா எனும் 
பொருள் தான் அதன் சுமேக்கும், நேலத்துக்கும் கார-

ணைா� ஒன்று. ெல  பசாக்வலட்டுகளில் இரசாய-
�ம் கலக்கபெடுகிறது. 

இரசாய�ம் க லக்காத  பகாவகா வேதிப-
பொருள் அதிகமுள்ள ைார்க்  பசாக்வலட்டுகள் 
உணெதால் கிமைக்கும் நேன்மைகள்: 

* ைார்க்  பசாக்வலட் சாபபிடுேதால் 
சருைம் ெளெளபொகிறது. 

* இதயக்வகா ளாறுகள் ஏற்ெடுேமதத் 
தடுக்கிறது.  குறிபொக ைார-
மைபமெத் தடுக்கிறது. 

* இரத்த அழுத்தத்மதக் 
குமறக்கிறது. 

* உைலில் உள்ள பகட்ை 
பகாழுபபுகமளக் கமரக்கி-
றது. 

* பசாக்வலட் சாபபிடுே-
தால் பகாழுபபுகள் கமரகின்-

ற�. இத�ால் ைற்ற உணவுக-
மளக் குமறோக எ டு த் து க்  

ப க ா ள் ே த ா ல் 
உைல் எமை குமற-
கிறது. 

* உைல்நேலத்மத வைம்ெடுத்துகி-
றது, வநோய் எதிர்பபு சக்திமய அதி-
கரிக்கிறது. 

* முகத்தில் உள்ள கரும்புள்ளி-
கள் ைமறநது முகம் பிரகா-
சிக்க உதவுகிறது. 

* இளமைத் 
தன் ம ை க் கு  
ப ச ா க் வ ல ட் -
டில் உள்ள   
ப க ா வ க ா 
எ னு ம் 
ப ெ ா ரு ள் 
காரணைாக 
உள்ளது. 

* ை� 
அ ழு த் -
த த் தி ல் 
இ ருந து 
வி டு ெ ை 
உ த வு கி ற து . 
ை�சவசார்வு, 
ை� அழுத்தம் 
உ ள் ள ே ர் க ள்  
பசாக்வலட் சாபபி-
டுேதால் ை�நிமல 
சீராகும் என்று ஆய்-

ோளர்கள் கூறு-
கின்ற�ர்.

ப ெ ண க ளு க் கு 
ஆமை, அலஙகாரம் 

என்றாவல பிரியம் தான். 
பெரும்ொலாவ�ார் உைல் அமைபமெ அழகாக 
காட்டும் ஆமைகமளவய விரும்புோர்கள். இத�ால் 
உள்ளாமைகமளயும் இறுக்கைாக அணிகிறார்கள். 
உள்ளாமைகமள இறுக்கைாக அணிேதால் ெல இன் -
�ல்கமள சநதிக்க வநேரிடும். இருபபினும் அேர்கள் 
அமதவய பதாைர்நது பசய்கிறார்கள். இபெடி இறுக் -
கைாக உள்ளாமை அணிேதால் ெல பிரசசிம�கள் 
ஏற்ெடுகின்ற�.

பெணகள் கட்சிதைாக ஆமை அணிகிவறாம் 

என்ற பெயரில் நிமறய வெர் இறுக்கைாக தான் உள்ளாமை 
அணிகிறார்கள். இத�ால் நிமறய வெருக்கு அலர்ஜி ஏற்ெடு -
ேதும் உணடு. நோட் கணக்காக அரிபபு ஏற்ெடும். எத�ால் 
இபெடி ஏற்ெட்ைது என்று யாரும் கேனிபெதும் இல்மல.

இறுக்கைாக உள்ளாமை அணிேதால் சீரா� இரத்த ஓட்ைம் 
தமைபெடுகிறது. இத�ால் அவவிைத்தில் இருக்கும் நேரம்பு -
கள் உணர்சசியற்று வொக ோய்பபுகள் இருக்கின்ற�.

சீரா� இரத்த ஓட்ைம் தமைபெடும் வொது அவவிைத்தில் 
இருக்கும் திசுக்கள் இறநது வொக கூடும். எரிசசல், அலர்ஜி 
வொன்றமே ஏற்ெைவும் இறுக்கைா� முமறயில் உள்ளாமை 

அணிேது ஓர் காரணைாக 
அமைகிறது. 

சி ல ர் 
உள்ளாமைமய ேயிறு ேமர ஏற்றி இறுக் -
கைாக அணிோர்கள். இது ேயிறு ெகுதிமய 
மிகவும் கடி�ைாக உணர பசய்யும். இத�ால் ஏற் -
ெடும் அமில எதிர்விம�யின் காரணைாக பநேஞ்பச -
ரிசசல் ஏற்ெை ோய்பபுகள் உணடு. அவவிைத்திற்கும் 
காற்வறாட்ைம் வதமே. இறுக்கைாக உள்ளாமை அணி -
ேதால் காற்வறாட்ைம் தமைபெடுகிறது.

இத�ால் வியர்மே அதிகம் பேளிபெட்டு அவவிைத் -
திவலவய தஙகி ெக்டீரியா பதாற்று ஏற்ெை ோய்புகள் 
உணடு. பெணகளுக்கு சிறுநீர் குழாய் பதாற்று ஏற்ெடும் 
அொயம் இருக்கிறதாம். இதற்கு காரணம் காற்று புகாத 

ேணணம் உள்ளாமை அணிேவதயாகும். 
சில குறிபபிட்ை துணிகளால் தயாரிக்கபெடும் உள்ளா -

மைகமள இறுக்கைாக அணிேதால் சருை வநோய்கள் ஏற்ெை -
வும் ோய்பபுகள் இருக்கின்ற�. முக்கியைாக மநேவலான் 
வொன்றமே ஆகும். சிேநத தடுபபுகள், சருைம் ெழுத்து 
காணபெடுதல் வொன்றமே ஏற்ெை அதிக ோய்பபுகள் 
இருக்கின்ற�.

தி�மும் இவோறு நீஙகள் அணிேதால் உைல் -
நேல அொயஙகள் ஏற்ெை ோய்பபுகள் அதிகம். 
எ�வே, இறுக்கைா� முமறயில் உள்ளாமை 
அணிய வேணைாம்.

வதமேயா� பொருட்கள் : 
சாதம் -- 2 கப 
கைமலைாவு - 1 கப 
பேஙகாயம் - - 1 
இஞ்சி - 1 துணடு 
ெசமசமிளகாய் -- 2 
பகாத்தைல்லித்தமழ -- சிறிதளவு 
கறிவேபபிமல -- 1 பகாத்து 
உபபு, 
எணபணய் வதமேயா� அளவு

பசய்முமற:
 பேஙகாயம், இஞ்சி, ெசமச மிளகாய், பகாத்தைல்லிமய பொடியாக 

நேறுக்கிக்பகாள்ளவும். ஒரு அகணை ொத்திரத்தில் சாதத்மத வொட்டு 
நேன்றாக குமழத்து பகாள்ளவும். அதனுைன் கைமலைாவு, பொடியாக 
நேறுக்கிய பேஙகாயம், இஞ்சி, ெசமசமிளகாய், பகாத்தைல்லித்தமழ, 

கறிவேபபிமல, வதமேயா� அளவு உபபு, எணபணய் ஒரு வைமசக்க -
ரணடி வசர்த்து நேன்கு பிமசயவேணடும். இதில் தணணீர் ஊற்றத்வதமே-

யில்மல. 
ொத்திரத்தில் எணபணய் ஊற்றி சூைா�தும் பிமசநது மேத்துள்ள 

ைாமே உருணமைகளாக உருட்டி 
எணபணயில் வொட்டு 
ப ெ ான் னி ற ை ா க 
பொரித்து எடுக்க -

வும்.

ைார்க ச�ாகவலேட்டும் 
நனடம்களும்

Hair
bands

 ் ைஸ் 
ப�ாணடைா
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ஆர். தனுஷிகா,   
தரம 07, ப/இதலகஸ்ஹின்ன தமிழ் வித்தியாலயம்,   
இதலகஸ்ஹின்ன,   ஹப்புத்தளை.   

சி. சத்துரிகா,   
தரம் 07, ப/இதலகஸ்ஹின்ன தமிழ் வித்தியாலயம்,   
இதலகஸ்ஹின்ன,  ஹப்புத்தளை. 

இகராம்,   
தரம் 04, அல  மஹ்மூத் மகா வித்தியாலயம்,   
மள்ாள்ன
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குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
புத்பதள உலகத்தும் ஈண்டும் பபறலஅரிபத   
ப்ைாண்ளம பசயதல பபாருட்டு.   

தெளிவுரை :  
பிறர்க்கு உெவி தெய்து வாழும் ஒப்புைரவப்்பால நல்-

லனவாகிய ்வறு அறப்பகுதிகரைத் ்ெவருலகத்திலும் 
இவ்வுலகத்திலும் தபறுெல் இயலாது.  

 

விளைகள

இைமிருந்து ் லம்   
(01) சனி  (03) பள்ன  (05) கலலூரி (11)சுறா 
(13) கப்பல  (19) பரி  (21) நத்ளத  (24) பாளல  

பமலிருந்து கீழ்  
(02) கனி  (03) பரிசு  (06) பகல  (09) அகந்ளத 
(12) புறா  (16) பல  (20) பாரி  

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 22

இைமிருந்து ்லம்  
(01)  இலஙளகயில மிகக கூடுதலாக விளைகினற 

பிரதா்ன தானியம் இது்ாகும். எமது நாட்டு மகக-
ளின பிரதா்ன உணவுககா்ன தானியம்.   

(03)  எமது நாட்டின காடுகளில ்ாழ்கினற மிருகம். பார்த்து 
ரசிககத்தகக, அழகிய மிருகம். உைபலஙகும் ப்ண்ணி-
றப் புளளிகள. மனித்னால இளறச்சிககாக ப்ட்ளையா-
ைப்படும் அப்பாவி மிருகம். (தளலகீழா்ன பசால)  

(05)  மாம்பழம் அலல, அதன பிஞ்சுப் பரு்மும் அலல 
இது. இரண்டுககும் இளைப்பட்ைளத இவ்ாறு குறிப்-
பிைலாம். (தளலகீழா்ன பசால)  

(11)  நனனீர்நிளலகளிலும், தளரயிலும் ்ாழககூடிய 
ஈரூைக ்ாழி.  

(14)  எலுமிச்ளச, பதாளை, களளி, பநருஞ்சி பபானற பசடி-
களில இதள்னக காணலாம். பதாட்ைால குத்திவிடும். 
மிகவும் கூரியது. (தளலகீழா்ன பசால)  

(18)  கைறகளரககுச் பசலப்ாமா்னால இதள்னக 
காணலாம். ஓயாமல அடித்துக பகாண்பையிருககும். 
(தளலகீழா்ன பசால)  

(21)  பாககுமரத்ளத இவ்ாறு அளழப்பர். 
       (தளலகீழா்ன பசால)  
(24) ஆகாயத்தின மறுபபயர்.   

பமலிருந்து கீழ்  
(01)  தயிரில இருந்து பபறப்படுகினற எண்பணயத்-

தனளம பகாண்ை திர்ம். சளமயலுககு சுள் பசர்க-
கப் பயனபடுத்து்ர்.   

(02)  கால பஙகுகள மூனறு பசர்ந்தால, அந்த அைவு இவ-
்ாறுதான குறிப்பிைப்படும். (தளலகீழா்ன பசால)  

(03)  இந்தியாவுககுச் பசாந்தமா்ன தீவு இது. அழகிய சுற-
றுலாத் தலமாக விைஙகுகினறது. பிரித்தானியர் 
ஆட்சிக காலத்தில இத்தீவில சிளறககூைஙகள இருந்-
த்ன. (தளலகீழா்ன பசால)  

(09) மரத்தின பகாப்பு இது.   
(14)  திரு்ளளு்ர் எழுதிய, இரு்ரி நனப்னறிக கருத்து. 

(தளலகீழா்ன பசால)  
(18)  மானகளில இது ஆண் இ்னம். (தளலகீழா்ன பசால)  
(20)  பகாதுளமமாவில இருந்து தயாரிககப்படுகினற உண-

வுப்பண்ைம். எமது நாட்டு மககளில அபநகர் காளல 
அலலது இரவு ஆகாரத்துககாக இந்த உணவுப் பண்-
ைத்ளதப் பயனபடுத்துகினற்னர்.  

முதலாம் பரிசு  
எம்.ள்.எப். அம்ரா,  
தரம் 09, க/ விஹாரமகாபதவி மகளிர் கலலூரி,  
3 A, 'பர்வின மனஸில'  
உைத்தலவின்ன மடிபக,  கண்டி.   

இரண்ைாம் பரிசு  
ஏ.பே.ஏ. அஹமட்,  
தரம் 09, பாபுலஹஸன பதசிய பாைசாளல,  
44, மஸ்ஜித் மா்த்ளத,  ்றககாப்பபால.   

மூனறாம் பரிசு  
சஜிந்த பிரதீப்,  
தரம் 09, விபுலா்னந்த மகா வித்தியாலயம்,  
புதுநகர்,  மல்த்ளத.  

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல: 21
பரிசு பபறுவ�ோர்  

போரோட்டு பபறுவ�ோர் 

1. எம்.எப்.எப். ஆதிகா,  
தரம் 09 D, அலம்னார் பதசிய பாைசாளல,  
257/1/1 A, எலதத்த,  ்லஅறம்ப, ஹந்பதஸ்ஸ.  
2. சு. யகஸ்வினி,  
தரம் 08A, தி/களலமகள மகா வித்தியாலயம்,  
அம்பாள வீதி,  அனபு்ழிபுரம்,  
திருபகாணமளல.  
3, எம்.ஏ.எப். அஸ்மா,  
தரம் 08B, க/பதிஉத்தீன பாலிகா வித்தியாலயம்,  
98/A, சுோதா பலன, றம்புகக்ன வீதி, மடிபக,  
கலபகதர.   
4. உ. ்யஸ்்னவ,  
தரம் 05, கமு/கார்பமல பறறிமா பதசிய பாைசாளல,  
127/C, புதிய பசாமநாதர் வீதி,  
பாண்டிருப்பு 01B,   கலமுள்ன.   
5. எஸ். ருகசிதா,  
தரம் 05, நு/தல்ாககளல தமிழ் மகா வித்தியாலயம்,  
இல. 01, குணா்னந்தபுர,  தல்ாககளல. 
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குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 04குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 23

த. தருஷ்   

இவ்ோர 
மழலல

தமிழ்ச்பசல்ன / அபிலாஷினி,  
  புசலலா். 

பதாைர்புகளுககு  :  0112429294   
மின்னஞ்சல  :  editor.vm@lakehouse.lk   

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 23
சிறுவர் உலகம்   
தினகரன் வாரமஞ்சரி  

த.பெ.இல : 834 பகாழும்பு.  

உமழப்பு என்று ச�ான்்ால் எறுமமபையும 
முயற்சி என்று ச�ான்்ால் சிலந்திமயயும-

தான் உதாரணைாக ச�ால்்ாரகள். சிலந்தி என்்ற-
தும நம நிம்வுக்கு ்ரு்து அதன் ்மலதான். 
இந்த ்மலதான் சிலந்தி ்ாழ்தற்கா் இருப்பி-
டைாக உள்்ளது. சிலந்தியின் ்ாயிலிருந்து ்ரும 
எச்சிமலக் சகாண்டு இந்த ்மல பின்்ப்பைடுகி -
்றது. இந்த ்மலயில் ்ந்து விழும பூச்சிகம்ள 
இமரயாக்கிக்சகாண்்ட சிலந்தி ்ாழகி்றது. 
்மலயின் ஆயுட்காலம முடிந்து அது பைமழய-
தாகும்பைாது அந்த ்மலமய விட்டு விட்டு 
்்ச்றாரு ்மலமயப் பின்்த் சதாடங்குகி-
்றது. சிலந்தி.பூச்சி இ்த்மதச் ்�ரந்த சிலந்தியில் 
்காடு ்பைாட்ட சிலந்தி என்றும, சிறிய சிலந்தி 
என்றும பைல ்மககள் உள்்ள்.   

ஆரப் வீ்ர என்்ற ்காடு ்பைாட்ட ஒரு்மக 
சிறிய சிலந்தி கூட்டைாக ்�ரந்து கூடு கட்டுகின்-
்ற். இந்த ்மக சிலந்திகள் ஆபிரிக்காவிலுள்்ள 
ைமழக்காடுகளில்தான் அதிகைாகக் காணப்பை -
டுகின்்ற். அ்ளவில் சிறியதாக இருந்தாலும 
காடுகளில் இரண்டு ைரங்கம்ள இமணப்பைது 
்பைான்றும, கிம்ளகம்ள இமணத்து பைல மீட்டர 
நீ்ளம சகாண்ட ்மலமயப் பின்னும. இந்த 
சிலந்தியின் ்மல எளிதில் அழிந்து்பைாகாது. 
ைமழ, காற்று ைற்றும விலங்குக்ளாலும ்�தம 
ஏற்பைட்டுவிட்டால், உட்டியாக பைல சிலந்திகள் 
கூட்டாகச் ச�ன்று ்்மல ச�ய்து ்மலமய 

�ரிச�ய்கின்்ற். ்மலயில் ்ந்து 
விழும உணம் எல்லா சிலந்திக-
ளும பைகிரந்து உண்ணும. சபைண் 
சிலந்திகள் ்்ட்மடயாடு்து 
ைற்றும ்மலயில் உள்்ள சிலந்திக-
ளின் பைாதுகாப்பில் க்்ம ச�லுத்-
தி்ரும.   

உலகி்ல்ய மிகப் சபைரிய 
சிலந்தி ்மலமய விஞஞானிகள் 
ைடகாஸ்கர தீவில் கண்டுபிடித்-
துள்்ள்ர. ைடகாஸ்கரில் உள்்ள 
ஒரு ஆற்றின் ்ைல் பைரந்து விரிந்து 
காணப்பைடுகி்றது இந்த சிலந்தி 
்மல.   

இது்மர அறியப்பைடாத ஒரு 
்மக சபைாரு்ளால் இந்த ்மல 
பின்்ப்பைட்டுள்்ளது. மிகவும ்லு-
்ாகவும, உறுதியாகவும காணப்-
பைடுகி்றது. டாரவினின் ஸ்பைாரக் 
ஸ்மபைடர என்்ற புதிய ்மக சிலந்தி இந்த உயிரி-
யல் சபைாரும்ள ச்ளிப்பைடுத்து்தாகவும சதரிய 
்ந்துள்்ளது. ஒ்ர சிலந்தியால் பின்்ப்பைட்ட 
உலகின் மிகப்சபைரிய ்மல என்்ற சபையமரயும 
இது சபைற்றுள்்ளது.   

என. விப்னாமதி்தனி,   
லுணுகளல.   

அப்பா  -  அம்மா   
அப்பன  -  அம்ளம   
அ்ன  -  அ்ள   
அழகன  -  அழகி   
அரசன -  அரசி   
அரககன  -  அரககி   
ஆசிரியன  -  ஆசிரிளய   
ஆை்ர்  -  பபண்டிர்   
தந்ளத  -  தாய   
தம்பி  -  தஙளக   
தமிழன  -  தமிழச்சி   
பாட்ைன  -  பாட்டி   
தளல்ன  -  தளலவி   
பதாழன  -  பதாழி   
பாட்ைன  -  பாட்டி   
திருைன -  திருடி   

எஸ். அனுஷிகா,   
தரம் 04,   

பக/பதஹி/நூரி தமிழ் வித்தியாலயம்,   
பதரணியகளல. 

்லிலமயுள்ள சிலந்தி ்லல   

* ஆண் சிஙகம் சாப்பிட்ை பின்னபர பபண் சிஙகம் சாப்பிடும்.   
* உலகப் புகழ்பபறற ‘பமாப்னாலிசா’ ஓவியம் இைது ளகயால ்ளரயப்பட்ைது.   
* ்ாத்து அதிகாளலயில மட்டுபம முட்ளையிடும்.   
* எப்பபாதும் காறறு வீசும் திளசயிபலபய தளல ள்த்துப் படுககும் மிருகம் நாய.   
* உலகில கைறகளர இலலாத நாடுகள 26 உளை்ன.   
*  பதசியக பகாடிளய முதன முதலில உரு்ாககிய நாடு பைனமார்க. 1291ல                    

உரு்ாககப்பட்ைது.   
* அபமரிககாள்விை சகாரா பாளல்்னம் பபரிது.   
* எறும்புகள உணவு இலலாமல 100 நாட்கள உயிர் ்ாழும்.   
* ஒரு பபனசிளலக பகாண்டு, 58 கி.மீ. நீைமா்ன பகாடு பபாைலாம்.   
* பாம்புகளுககு பகட்கும் சகதி இளையாது.   
* நண்டுககு தளல கிளையாது. அதன பறகள ்யிறறில இருககும்.   
* ப்ளளை எனபது ஒரு நிறம் கிளையாது. அது 7 ் ண்ணஙகளின கலள் ஆகும்.   
*  முறறிப் பழுத்துக காயந்த பதஙகாய, மரத்திலிருந்து பகலில விழாது. இரவில-

தான விழும்.   
* நமககு உைல முழு்தும் வியர்ககும். நாயககு நாககில மட்டும்தான வியர்ககும்.   
* சிலந்திப் பூச்சிககு 8 கண்கள உண்டு.   
* இறாலுககு இதயம் தளலயில இருககிறது.   
*ஆஃப்கானிஸ்தானில ரயில கிளையாது.   
*இந்தியாவில தமிழிலதான ளபபிள முதன முதலில பமாழி பபயர்ககப்பட்ைது.   

சுஸ்மிதன ஆ்னந்தன,   
பநார்வூட் தமிழ் மகா வித்தியாலயம்,  பநார்வூட்.   

ைாமபைழம குண்டு ைாமபைழம   
ைகிழந்து உண்ணும ைாமபைழம   
தித்திக்கச் சும்க்கும ைாமபைழம   
சதவிட்டா இன்பைம ைாமபைழம!   
  
ைஞ�ள் ்ண்ண ைாமபைழம   
பைல்்மக ்டி்ம ைாமபைழம   
ைக்கள் விருமபும ைாமபைழம   
முக்கனி ்டி்ம ைாமபைழம!   

அ்னஸ் பாரிஸ்,   
மள்ாள்ன.   

 தெரிந்துத�ொள்வொம் எதிர்்பபோற் 
ப�ோற்்கள்   

பபோனபமோழி்கள்   
  நாளைககு ம்னம் ்ருந்தும்படி இனளறககு எளதயும் பசயது விைாபத.   
  எளதயும் எதிர்பார்ககாத்ன பாககியசாலி. ஏப்னனில அ்னுககு ஏமாற-

றபம கிளையாது.   
  விளத விளதத்தால பயிர் விளையும். அனளப விளதத்தால அனபு 

்ைரும்.   
  பணத்ளத இழந்தால பசாறப நஷைம்; பநரத்ளத இழந்தால எலலாபம 

நஷைம்.   
  பிறர் பசயத சிறிய உதவிகளை மறககாபத; ஆ்னால அ்ர் பசயத சிறிய 

த்றுகளை மறந்துவிடு.   
  பநரத்ளத சரியாகப் பயனபடுத்தாத்ன தான எண்ணியளத ஒரு 

நாளும் அளைய முடியாது.   
  நம் வீட்டு ் ாசளல நாம் சுத்தம் பசயதால, நம் ஊபர சுத்தமாயிருககும்.   
  பணத்தின பமல ள்ககும் பபராளச; தீளமகள அள்னத்திறகும் ஆணி 

ப்ர்.    
  சி றந்த ்ாழ்வின தளலயாய அணிகலன அைககமும், பணிவும் 

மட்டுபம.   
  கைளமளய பசயய முறபடு; அப்பபாதுதான உன தகுதிளய அறி்ாய.   

உ. லிமானுசன,   
தரம் 04,   உைபாளக தமிழ் வித்தியாலயம்,   

பபாரலஙகை,   பதஹிபயாவிறற.   

மாம்பழம!   

ஒரு குப்ளப பமட்டில இருந்து நான பபசுகின -
பறன. எ்னது பசாகக களதளய உஙகளுைன 

பகிர்ந்து பகாளகிபறான. இலஙளகயின பதனமாகா-
ணத்தின சிஙகராோ ்்னப்பகுதியில சந்பதாஷமாக 
உறவி்னர்களுைன ்சித்து ்ந்த எனள்ன ஒரு தச்சன 
பார்த்துவிட்டு பசனறிருந்தான. இனப்னாரு நாள 
த்னது உதவியாைர்களுைன ்ந்த அ்ன த்னது 
பகாைாரியால எனள்ன ப்ட்டிப்பார்த்து இது நலல 
முதிளர மரம். விளல கூடிய மரம். நாஙகள எல -
பலாருமாக இந்த மரத்ளத ப்ட்டி எமது நகருககுக 
பகாண்டு பபாகலாம் எனறான. உைப்ன எ்னககு க் -
ளலயாகவும் அழுளகயாகவும் ்ந்தது. அப்பபாது 
எ்னககு உதவி பசயய யாருமிலளல. இருப்பினும் 
அந்த தச்சன த்னது உதவியாைர்களுைன எனள்ன 
ப்ட்டிச் சரித்தான. பினபு எனள்ன ஒரு பபரிய 
்ாக்னம் ஒனறில ஏறறிக பகாண்டு பசனறார்கள.

சில நாட்கள எனள்ன அப்படிபய விட்ைார்கள. 
பினபு ஒரு நாள அரச உயரதிகாரி ்ந்து எனள்னப் 
பார்த்துவிட்டு அந்த தச்சள்னயும் அரச அலு்லகம் 
ஒனறுககு அளழத்துச் பசனறான. எனள்ன ப்ட்டி -
யதறகு தண்ைள்ன பபறப்பபாகினறான எனறு நான 
நிள்னத்பதன. ஆ்னால தச்சன மிகுந்த சந்பதாஷத் -
பதாடு திரும்பி ்ந்தான.

காரணம் அரசாஙக அதிகாரியின இலலத்தில ஒரு 
பபரிய நாறகாலி ப்ண்டும் எனறு கூறியிருந்தார். 
மறுநாள தச்சன மறறும் உதவியாைர்கள எல -
பலாரும் எனள்ன மிகவும் கஷைப்படுத்தி, ப்ட்டி, 
அடித்து எலலாம் பசயதார்கள. நான மிகவும் கஷ -
ைப்பட்பைன. ஒரு்ாறு இப்படி எலலாம் நைந்தாலும் 
எனள்ன ஒரு மிகுந்த அழகா்ன நாறகாலியாக உரு -
்ாககி்னர். ்ர்ணம் எலலாம் பூசி, மிகவும் நனறாக 
இருந்பதன.

அப்பபாது தச்சன உதவியாைர்களிைம் இந்த 

நாறகாலிளய அரச அதிகாரியின இலலத்திறகு 
பகாண்டு பசலல ப்ண்டும் எ்ன கூறி்னார். எ்னக -
கும் மிகுந்த சந்பதாஷமாக இருந்தது. நாளை 
முதல பசாகுசு ்ாழ்களக. மறுநாள அஙகு 
பகாண்டு பசனறார்கள. அஙபக அரச சிம்மாச -
்னமாக நான இருந்பதன.

சில ்ருைஙகள கழிந்த்ன. அந்த அதிகாரி 
ப்று ஒரு இைத்திறகு மாறறலாகிச் பசனறு -
விட்ைார். 

அதன பின்னர் புதிதாக ்ந்த்ர் எனள்ன 
அந்த அலு்லகத்திலிருந்து அப்புறப்ப -
டுத்திவிட்ைார். நான அந்த அலு்லகத் -
திபலபய பல இைஙகளுககு மாறறப்பட் -
பைன. பின்னர் அந்த அலு்லகத்தில 
இருந்த சிறறூழியர் ஒரு்ரின ஆச்ன -
மாக இருந்பதன. சிறிதுகாலம் எனள்ன 
நனகு பயனபடுத்திகபகாண்ைார்.

இவ்ாபற பல ்ருைஙகள கைந்த்ன. 
அந்த சிறறூழியளரக காணவிலளல. 
உைலநலக குளறவி்னால அ்ர் ஓயவு -
பபறறு பசனறுவிட்ைதாக பபசிகபகாண் -
ைார்கள. ்ந்த்ர்கள எ்ரும் எனள்ன 
கண்டுபகாளைவிலளல. எ்னது ஒரு கால 
உளைந்த நிளலயில எனள்ன ப்ளி-
பயறறி குப்ளப பமட்டில பபாட்ைார்கள. 
இத்னால இப்பபாது நான யாருககும் 
உத்ாத உளைந்த நாறகாலியாக காட்சி -
யளிககினபறன.

திஷாலினி மபகந்திரன,
புனித பத்திரிசியார் கலலூரி,

தல்ாககளல.

உடைநத ்கதிடர (சுய�ரிடத)



பாபர் அசாம் தலைலையில் 15 பபலை 
உள்ளடக்கிய பாகிஸதானின் ஆசியக் கிண்-
ணத்துக்்ான அணி அறிவிக்்பபட்டுள்ளது. 
பே்பபந்து வீசசா்ளைான நஸீம் சாஹ் 
அறிமு் வீைைா் பசர்க்்பபட்டுள்ளார்.   

பாகிஸதானுக்்ா் 13 டடஸட் பபாட்டி -்
ளில் வில்ளயாடியிருக்கும் 19 ேயதான 
நஸீம் சாஹ் இதுேலை ஒருநாள பபாட்-
டி்ளிபைா அல்ைது T20 பபாட்டி்ளிபைா 
வில்ளயாடவில்லை என்பது குறிபபிடத்-
தக்்து.   

இபதபேல்ள பாகிஸதான் தைது நட்சத்-
திை பே்பபந்து வீசசா்ளர் சஹீன் அபரிடிலய, 
ஆசியக் கிண்ண குழாத்தில் இலணத்திருக்கின்்ற 
பபாதும் அேைது உடறதகுதி டதாடர்பில் தீர்ைா-
னிக்்பபட்ட பின்னபை அேர் சர்ேபதச பபாட்டி -்
ளில் வில்ளயாடுேது தீர்ைானிக்்பபடும்.   

ஆசிப அலி, லைதர் அலி, இபதி்ார் அஹ்ைட் 
ைறறும் உஸைான் ்ாதிர் பபான்்ற வீைர்்ளுக்கும் 
ஆசியக் கிண்ணத்திற்ான பாகிஸதான் குழாத்-
தில் ோய்பபு ேழங்பபட்ட பபாதிலும் அனுபே 
பே்பபந்துவீசசா்ளர் ைஸன் அலி டதரிவு டசய்-
யபபடவில்லை.   

ைஸன் அலி தவிை ச்ைதுல்ற வீைர்்்ளான 
இைாத் ேஸீம், டசாலைப ைலிக் பபான்்ற வீைர்-
்ளுக்கும் ஆசியக் கிண்ணத் டதாடரில் ோய்பபு 
ேழங்பபடவில்லை. இபதபேல்ள ஆசியக் 

கிண்ணத் டதாடருக்கு முன்னர் டநதர்ைாந்துக்கு 
சுறறுப பயணம் பைறட்ாள்ளவுள்ள பாகிஸ-
தான் அணி அஙப் ஐ.சி.சி. இன் ஒருநாள 
சுபர் லீக்கிற்ா் மூன்று பபாட்டி்ள ட்ாண்ட 
ஒருநாள டதாடரில் வில்ளயாடவுள்ளபதாடு, 
அதன் பின்னர் ஆசியக் கிண்ணத் டதாடருக்்ா் 
இம்ைாதம் 22ஆம் தி்தி ஐக்கிய அைபு இைாசசி-
யம் டசல்ைவிருக்கி்றார்.   

பாகிஸதான் அணி: பாபர் அசாம் (தலைேர்), 
சதாப ்ான் (பிைதி தலைேர்), ப்ார் சைான், 
லைதர் அலி, ைரிஸ ைவுப, இபதி்ார் 
அஹ்ைட், குஸதில் சாஹ், டைாைைட் நோஸ, 
டைாைைட் ரிஸோன், டைாைைட் ேஸீம் , 
நஸீம் சாஹ், சஹீன் அபரிடி, சாஹ் நோஸ 
தைானி, உஸைான் ்ாதிர்.

இபபத்திரில் அபஸாஸிபயட்டட் நியூஸ பபபபர்ஸ ஒப சிபைான் லிமிடட் ்ம்பனியைால் ட்ாழும்பு இை. 35, டி ஆர். விஜயேர்தன ைாேத்லதயிலுள்ள பைக் ைவுஸில் 2022 ஓ்ஸட் ைாதம் 7ம் தி்தி ஞாயிறறுக்கிழலை அசசிட்டுப பிைசுரிக்்பபட்டது.
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2022 ப�ாது நலவாய விமையாட்டுப் 
ப�ாட்டியில் ஆணகளுக்கான 100 மீற்்றர் 
ஓட்்டப் ப�ாட்டியில் யுபுன் அப�பகான், 
இறுதிப் ப�ாட்டியில் பவணகலப் �தக்-
கதமத பவன்றுளைார்.   

04 ஆம் திகதி காமல இ்டம்ப�ற்்ற 
இறுதிப் ப�ாட்டியில் கலந்து பகாண்ட யுபுன் 
மூன்்றாவது வீரராக 10.14 பெக்கன்களில் 

ப�ாட்டிமய நிம்றவு பெயதார். இரண்டாம் 
இ்டம் பிடிதத பதன்னாபிரிக்க வீரர் 10.13 
பெக்கன்களில் நிம்ற பெயமகயில் யுபுன் 01 
பெக்கனில்  பவளளிப் �தக்கதமத தவ்றவிட்-
்டார். இதன்  மூலம் ப�ாதுநலவாய விமை-
யாட்டு ப�ாட்டியில் 100 மீட்்டர் ஓட்்டததில் 
�தக்க ம்  பவன்்ற முதல் ஆசிய வீரர் என்்ற 
ப�ருமைமய தனதாக்கிக் பகாணடுளைார்.   

அ தது்டன், ப�ாதுநலவாய த்டகை அரங் -
கில் இலங்மக பவன்்ற நான்காவது �தக்கம் 
இதுவாகும். 1998ஆம் ஆணடுக்குப் பின்னர் 
ப�ாதுநலவாய த்டகைப் �தக்கதமத பவன்்ற 
முதல் இலங்மக வீரராவார்.   

இப்ப�ாட்டியின் அமரயிறுதியில் யுபுன் 
10.20 விநாடிகமை க்டந்து நான்காவது 
இ்டதமதப் பிடிததார். ஆனால் அவர் 
இறுதிப் ப�ாட்டிக்குத தகுதி ப�்ற அந்த 
பநரம் ப�ாதுைானதாக இருந்தது. பைலும் 
அவர் பூர்வாங்க சுற்றில் 10.06 விநாடிகளில் 
சி்றந்த பநரதமதப் �திவு பெயது முதலி்டத-
மதப் ப�்ற முடிந்தது.   

100 மீற்்றர் ப�ாட்டியில் பதற்காசிய 
ொதமனக்கும் பொந்தக்காரரான யுபுன், 
100 மீற்்றர் ப�ாட்டிமய 9.96 விநாடிக -
ளில் நிம்றவு பெயது 10 வினாடிகளுக்குள 
ப�ாட்டிமய நிம்றவு பெயத முதலாவது 

பதற்காசிய வீரர் என்்ற வரலாற்ம்றப் �ம்டத-
தார். அதபதாடு �ாரா (விபெ்ட பதமவயும்ட-
யவர்களுக்கான) பையவல்லுனர் வீரர் �ாலித 
�ண்டார பவளளிப் �தக்கதமத பவன்றுள-
ைார். �ாரா பையவல்லுனர் எப்42-44/61-64 
பிரிவில் வட்டு எறிதல் ப�ாட்டியில் 44.20 
மீற்்றர் தூரதமத எறிந்து இரண்டாமி்டதமத 
ப�ற்்றார்.   

ப�ாதுநலவாய �ாரா �தக்கதமத பவன்்ற 
முதலாவது இலங்மக வீரராவார்.   

அதபதாடு இலங்மகக்கு முதல் �தக் -
கதமத ஆ்டவருக்கான �ளுதூக்கும் ப�ாட் -
டியில் 55 கிபலா எம்டப்பிரிவில் திலங்க 
இசுரு குைார பவணகல �தக்கதமத 
ப�ற்றுக் பகாடுததார்.   

இதன் மூலம், த்டகைப் ப�ாட்டிகளில் 
(�ாரா ைற்றும் ப�ாது) இலங்மக பவன்்ற 
�தக்கங்களின் எணணிக்மக மூன்்றாக அதிக-
ரிததுளைது.

இன்றும் நால்ளயும் நலடடபறும்
டைய்ேல்லுனர் பபாட்டி்ள:

ஆண்்ள 400m F ஆ்ஸட் 7 15:15 ைணி.   
டபண்்ளுக்்ான நீ்ளம் பாய்தல் F
ஆ்ஸட் 7 23:35.   
டபண்்ள 1500m F ஆ்ஸட் 7 23:50.   
ஆண்்ளுக்்ான ஈட்டி எறிதல் F
ஆ்ஸட் 8 00:10     

ஒற்றைப்படம் ்பல த்டக்ை உ்டத்தறிந்துளைது
வில்ளயாட்டில் டபண்்ளுக்கு உள்ள ஆலட 

்ட்டுபபாடு, ்ால்பந்தில் ை்ளிருக்்ான பிைதிநிதித்-
துேம், அேர்்ள உடல் மீதான அேர்்்ளது உரி-
லை்ள பபான்்றலே ஒரு புல்பபடத்தின் ஊடா் 
உலடந்டதறிபபட்டுள்ளதா் டதரிவிக்்பபடுகி்றது.  

்டந்த ைாதம் 31-ம் பததி இைவு நலடடபற்ற 
ை்ளிர் யூபைா ப்ாபலப டதாடரில் சாம்பியன் பட்-
டத்லத இஙகிைாந்து அணி டேன்றுள்ளது. இந்தப 
பபாட்டியில் அணிக்்ா் இைண்டாேது ப்ாலை 
தான் பதிவு டசய்தலத ட்ாண்டாடும் விதைா் 
தனது டி-ஷர்ட்லட ்ழறறி சுழறறியபடி லைதானம் 
முழுேதும் ஒரு ைவுண்டு ேந்தார் இஙகிைாந்து 
வீைாங்லன க்ளூய் ட்லி (Chloe Kelly). அேைது 
அந்த படம்தான் இபபபாது ை்ளிருக்்ான அதி-
்ாைத்தின் அலடயா்ளம் என ்ருதி உை் அ்ளவில் 
டபண்்ள பைரும் பபாறறி ேருகின்்றனர்.   

அேர் ஸபபார்ட்ஸ பிைா (பைைஙகி) அணிந்தபடி 
லைதானத்லத ேைம் ேந்த ்ாட்சிதான் இந்தத் தாக்-
்த்லத ஏறபடுத்தி உள்ளன. 'தசாபதத்தின் சி்றந்த 

டபண்ணியப பிம்பம்' என இந்தப படம் பபாற்றபபடு-
கி்றது. அபதாடு, இந்த ஒறல்றபபடம் பை தலட்ல்ள 
உலடத்டதறியும் ேல்யில் இருந்ததா்வும் டசால்-
ைபபடுகி்றது.   

'ஒரு வில்ளயாட்டு வீைாங்லனயின் ஐ்ானிக் 

புல்பபடம் இது' என ‘தி நியூயார்க் லடம்ஸ’ 
ட்லியின் படத்லத பபாறறியுள்ளது. கிட்டத்தட்ட 
56 ஆண்டு்ளுக்கு பி்றகு சர்ேபதச அைஙகில் இங-
கிைாந்து ை்ளிர் ் ால்பந்து அணி டேல்லும் முதல் 
சாம்பியன் பட்டம் இது. அதனால்தான் இபபடி ஓர் 
ஆனந்த தாண்டேத்லத அைஙப்றறியுள்ளார் 
ட்லி.  

்டந்த 1999 ை்ளிர் உை்க் ப்ாபலப இறுதிப 
பபாட்டியில் அடைரிக்் அணியின் முன்னாள 
வீைாங்லன பைாண்டி டசஸலடன் (Brandi 
Chastain) இபதபபான்்ற ட்ாண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்-
டுள்ளார். இபபபாது பைரும் அதலன ட்லியின் 
படத்துடன் ஒபபிட்டுப பபசி ேருகின்்றனர்.  

அபத பநைத்தில் ட்லியின் படத்லத பைரும் 
டுவிட்டரில் பகிர்ந்து, அது குறித்து தங்ள ்ருத்லத 
பகிர்ந்திருந்தனர். அந்த பபாட்படா ே்ளர்ந்து ேரும் 
டபண் குழந்லத்ள ைறறும் டபண்்ளிடத்தில் ஏறப-
டுத்தியுள்ள தாக்்த்லத குறித்த ் ருத்து்ல்ள டேளிப-
படுத்தும் விதைா் அலைந்துள்ளன.    

ட்ாழும்பு, இந்துக் ்ல்லூரி 
லைதானத்தில் ்டந்த 01 
ஆம் தி்தி நலடடபற்ற 
ைா்ாண ைட்ட உடறபயிறசி 
்ண்்ாட்சி பபாட்டியில் 
ட்ாழும்பு இந்து ை்ளிர் 
்ல்லூரி அணியினர் 
ைா்ாண ரீதியில் முதைாேது 
இடத்லத டபறறுக் ட்ாண்ட-
னர். நி்ழ்வில் டேறறிடபற்ற 
ைாணவி்ளுடன் ்ல்லூரி 
அதிபர் திருைதி ைவீந்திைைாசா-
வுடன் பயிறறுவிபபா்ளர்்ள 
ைறறும் டபாறுபபாசிரியர்-
்ல்ள ்ாணைாம்.

2022 ஆசியக் கிண்ண T20 டதாடர்;ை்ளிர் யூபைா ப்ாபலப

்பாகிஸதான்
அணி அறிவிபபு

்்பட்மிணடன், கடறக்ை கைப்பந்தாட்ட ப்பாட்டிகளில்
்ெறறிக்ை ்்பறறை இலங்க வீைரகள

2022 டபாதுநைோய வில்ளயாட்டு  விழாவின் 
இைஙல் பதக்்ங்ல்ள டேல்ைாத பபாதும்,  டேற-
றி்ள பைேறல்ற குவித்துள்ளது. இதில் டபட்மிண்-
டன் பபாட்டி்ளில் தனிநபர், ்ைபபு இைட்லடயர் 
ைறறும் ஆண்்ளுக்்ான இைட்லடயர் பிரிவு்ளில் 
அடுத்த சுறறுக்கு முன்பனறியுள்ளதுடன், ்டற்லை 
்ைபபந்தாட்டத்தில் இைஙல் ஆண்்ள ைறறும் 
டபண்்ள அணி்ள ்ாலிறுதிக்கு முன்பனறியுள-
்ளன. ஸகுோஷ் ஆண்்ள இைட்லடயர் பிரிவிலும் 
இைஙல் டேறறிலய பதிவுடசய்துள்ளது.

டபட்மிண்டன்
ஆண்்ளுக்்ான தனிநபர் டபட்மிண்டன் இைண்-

டாேது சுறறில் பார்பபடாஸ வீைர் பஷ லைக்்ல் 
ைார்டிலன எதிர்ட்ாண்ட இைஙல் வீைர் நிலூ் ்ரு-
ணாைத்ன 2-0 என இைகுோன டேறறிலய டபறறு, 
மூன்்றாேது சுறறுக்கு தகுதிடபறறுள்ளார்.

பபாட்டியின் இைண்டு டசட்்ளிலும் அறபுதைான 
ஆட்டத்லத டேளிபபடுத்திய இேர் 21-6 ைறறும் 
21-5 என்்ற புளளி்ள ்ணக்கில் டேறறிடபற்றார்.

அபதபநைம் ைறறுடைாரு வீைைான துமிந்து 
அபபவிக்ைை இைண்டாேது சுறறில்  பைால்டா வீைர் 
சாமுடேல் ப்ஸலை 2-0 என வீழ்த்தி அடுத்த சுற-
றுக்கு தகுதிடபற்றார். இேர் 21-12 ைறறும் 22-20 

என்்ற புளளி்ள ்ணக்கில் டேறறிடபறறிருந்தார். 
இந்நிலையில் ் ைபபு இைட்லடயர் பிரிவுக்்ான இைண்-
டாேது சுறறில் பஙப்ற்ற இைஙல்யின் சசசின் 
டயஸ ைறறும் திலினி டைந்பதோ ஆகிபயார், ் னடா 
அணிலய எதிர்த்து 2-0 என டேறறிடபறறுள்ளனர்.

இைஙல் அணியானது 21-11 ைறறும் 21-18 
என்்ற பநர் டசட் ்ணக்கில் டேறறிடபற்றது.

அபதபநைம் டபட்மிண்டன் பபாட்டி்ளில் நலட-
டபற்ற ைறறுடைாரு பபாட்டியில் பார்பபடாலஸ 2-0 
என வீழ்த்திய இைஙல் ஆடேர் இைட்லடயர் அணி 

அடுத்த சுறறுக்கு முன்பனறியது. சசசின் குணதி-
ைக்் ைறறும் புேபன் குணதிைக்் ஆகிபயார் பார்ப-
படாஸ அணிலய 21-12 ைறறும் 21-9 என வீழ்த்-
தினர். இபதபேல்ள டபண்்ளுக்்ான தனிநபர் 
இைண்டாேது சுறறில் பஙப்ற்ற இைஙல் வீைாங-
்லன விதுைா சுஷானி, இஙகிைாந்து வீைாங்லன 
பிபையா டைட்பனிடம் 0-2 என பதால்வியலடந்திருந்-
தார் என்பது குறிபபிடத்தக்்து.

்டற்லை ்ைபபந்தாட்டம்
டசயிண்ட் கிட்ஸ ைறறும் டநவிஸ அணிக்கு 

எதிைா் நலடடபற்ற ஆண்்ளுக்்ான ்டற்லை 
்ைபபந்தாட்ட பபாட்டியில், இைஙல் அணி 2-0 என 
டேறறிடபறறு ்ாலிறுதிக்கு முன்பனறியுள்ளது.
இைஙல்யின் ைலிந்த ைறறும் அபஷன் ஆகிபயார் 

21-11 ைறறும் 21-11 என்்ற புளளி்ள ்ணக்-
கில் டசயிண்ட் கிட்ஸ ைறறும் டநவிஸ அணியின் 
டைாட்ஜ் ைறறும் சீபுரூக்ஸ ஆகிபயாலை வீழ்த்தினர். 

இபதபேல்ள டபண்்ளுக்்ான பபாட்டியில் 
இைஙல் அணி டேறறிடபறறு, ்ாலிறுதிக்கு முன்-
பனறியது. குறிபபா் இந்தபபபாட்டியில் டிரினட் 
ைறறும் டடாடபப்ா அணிலயச பசர்ந்த வீைாங்லன 
உபாலதக்கு மு்ஙட்ாடுத்ததால், இைஙல் அணி 
அடுத்தச சுறறுக்கு முன்பனறியது.

இைஙல் - ஆப்ானிஸதான் ஓ்ஸட் 27 B டுபாய்   
இந்தியா - பாகிஸதான் ஓ்ஸட் 28 டுபாய்   
பங்்ளாபதஷ் - -ஆப்ானிஸதான் ஓ்ஸட் 30 ஷார்ஜா   
இந்தியா - தகுதிச சுறறு ஓ்ஸட் 31 டுபாய்   
இைஙல் vs பங்்ளாபதஷ் டசபடடம்பர் 01 டுபாய்   
பாகிஸதான் vs குோலிிஃலபயர் 02 டசபடடம்பர் A ஷார்ஜா   
B1 - B2 03 டசபடடம்பர் சூபபர் 4 ஷார்ஜா   
A1 - A2 04 டசபடடம்பர் சூபபர் 4 டுபாய்   
A1 - B1 06 டசபடடம்பர் சூபபர் 4 டுபாய்   
A2 - B2 07 டசபடடம்பர் சூபபர் 4 டுபாய்   
A1 - B2 08 டசபடடம்பர் சூபபர் 4 டுபாய்   
B1 - A2 09 டசபடடம்பர் சூபபர் 4 டுபாய்   
இறுதி (1ேது சூபபர் 4 - 2ேது சூபபர் 4) டசபடம்பர் 11 டுபாய்     

24 ெருட ெைலாற்றை புதுபபிதது தடகை வீைர சாத்ை;

kQ;rhpkQ;rhp

100 மீற்றரில் யுபுன் வெண்கலம்
பாலித்தவுக்கு வெள்ளிபப்தக்்கம்

ஆசிய கிண்ணம்; ப்பாட்டி அட்டெ்்ண
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அவினியா - சாகித்தியா 
பரத நாட்டிய அரங்கேற்றம்
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நாராயணசாமி ஜெயரட்னம்  ...?
களுத்துறை சுழற்சி நிருபர்

Shesha
illaiyarajah - Nirjah

Abisheka
illaiyarajah - Nirjah

Bawshini
Murugananthan-Nalini

செந்தூர மழலைச் செல்வங்கள்

2008.8.15
SHAHID MUNSIF  
ZAHIRA ROAD MAWANELA

2017.8.15
SHABIR MUNSIF  
ZAHIRA ROAD MAWANELA

08.08.2014
எம்.எம்.காலிப்

மிசாத்-மும்்ாஜ் - ககலிஓயா

உலகளாவிய ரீதியிலும் கூட  
கீறழத்்்ய அலலது 
்ேறலத்்்ய நாடுகள் 

எனை பாகுபாடு இனறி இத்்றகய 
கபண் "கெள்றள உறட பிசாசுகள்" 
(White Dress Ghost) க்ாடர்பான 
பல்ெறு கற்களும் நம்பிகறக-
களும் ேககள் ேத்தியில நிலவி 
ெருகினைன.  ்ோகினி எனபெள் 
்ன அழகிய ்்ாற்ைத்தின மூலம் 
காண்்பாறை ்ோகத்்ால ேயககும் 
ெலலறேயுறடயெள்.

  இறளஞர்கள் அதிக காே ஆறச-
களுடன  ஏங்கித் ்விககும் சந்ர்ப்-
பங்களில அழகழகான கபண்கள் 
ெடிவி்லா, கா்லி ெடிவி்லா 
அலலது அெைெர் நாளாந் ொழ்க-
றகயில கண்டு பழகி ெரும் யா்ைா 
ஒரு கபண் ெடிவில ்ோகினி 
கனவில ்்ானறுொள். சில சே-
யங்களில அெர்களுககு ேட்டும் 
்கட்கும் ெறகயில ஆறச ொர்த்ற -்
களால உறையாடி காேத்தின உசச 
நிறலககு ககாண்டு கசனறு கிளுகி-
ளுப்பூட்டி  ்னது ஆறசறய நிறை-
்ெற்றிக ககாண்ட பினனர் அந் 

இறளஞறன படுகறகயில இருநது 
எழுப்பி க்றெ திைநது ககாண்டு 
கெளி்ய அறழத்துச கசனறு இறட-
நடுவில அ்காைோன  உருகெடுத்து 
பயமுறுத்தும் அலலது முசசநதி, 
பாழறடந் ேறலப் பாங்கான பள்-
ளத்்ாககுகள், நீர் வீழ்சசிகள், குளங்-
கள், ஏரிககறை ேற்றும் சுடுகாட்டுககு 
அறழத்துச கசனறு உயைோன 
இடத்தில இருநது கீ்ழ ்ள்ளிவிட்டு 
விடும். சில சேயங்களில கழுத்ற்-
யும் முறித்து ககானறு விடுெ்ாக-
வும் நம் முன்னார்களின ேைபுக 
கற்களில கூறுெற்யும் நாம் 
்கள்விப்பட்டுள்்ளாம்.

அ்்்பால இைவு ்நைங்களில 
முசசநதி அலலது சுடுகாடுகளுககு 
ேத்தியில ்னிறேயில வீதிகளில 
பயணிககும் ஆண்களின முன சிறு 
றகககுழநற்யுடன ்்ானறி ்னது 
்சறலறய சரி கசய்துக ககாள்ளும் 
ெறையில குழநற்றய றெத்துக 

ககாள்ளுோறு ்கட்டுக ககாள்ெ-
்ாகவும் அவொறு குழநற்றய 
ொங்கிக ககாள்ளும் பட்சத்தில 
அெர்கறள ெசியப்படுத்தி சுடுகாட்-
டுககு கூட்டிச கசனறு சுடுகாட்டு ேத்தி-
யில விட்டுவிட்டு கண்ணில இருநது 
ேறைநது விடுோம்.

்ெறு சில சந்ர்ப்பங்களில ொக-
னத்தில ்னியாக கசலபெர்கறள 
ெழிேறித்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்-
திற்கு ொகனத்தில பயணிகக  உ்வி 
கசய்யுோறு ்கட்டுக ககாள்ெ்ாக-
வும் ்ோகினியின அழகிய ்்ாற்ைத்-
தில ேயங்கி்யா அலலது கருறை-
யுடன உ்வி கசய்யும் ்நாககில 
ொகனத்தில ஏற்றிக ககாண்டு 
கசலலும் ெழியில முசசநதி, அடர் 
ெனம் அலலது சுடுகாட்டு பகுதிக-
ளில பயணிககும் ்பாது ொகனத்-
தில இருநது ேர்ேோன முறையில 
ோயோக ேறைநது விடுெ்ாகவும் 
கசாலலப்படுகினைது. 

இவொைான சந்ர்ப்பங்களில 
சாதுர்யோக கற்த்து ் பசி ் ோகினி-
யின ோய ெறலககு அகப்படாேல 
்விர்த்துக ககாள்ெ்் சிைந் ெழி-

யாகும் இலறல்யல பிைறேப் பிடித்-
்து ்பால அதிகாறல ்செல கூவும் 
ெறையில அங்்க்ய சுற்றிச சுற்றி 
திரிநது விட்டு கபாழுது புலர்ந்தும் 
ஏற்பட்ட பயத்தின காைைோக  ேனக 
்காளாறு, காய்சசல, ்னிறே, தூக-
கத்தில எழுநது கெளி்ய கசலெது 
்பானை பலப் பல பிைசசிறனகளால 
பாதிககப்படலாம்.

எனினும் ்ோகினி ஆண்களிடம் 
அதீ் ஆறசக ககாண்டு காைப்ப-
டுெ்ால அவெளொக உயிைாபத்து 
ஏற்படுத்துெது இலறல எனவும் நம்-
பப்படுகிைது.

இைவு ்நைங்களில வீதிகளில 
க்னபடும் இத்்றகய கபண் உரு-
ெங்கள் கெள்றள உறடயணிந்  
ேைேகள் ்பானை ்்ாற்ைத்தி்லா  
றகக குழநற்யுடன ்னிறேயில 
இருககும் ் ாய் ஒருெறைப் ் பால்ொ 
அலலது அனா்ைொக றகவிடப்பட்ட 
அழகிய கபண் ஒருெறைப் ் பால்ொ 

க்னபடலாம். ்ேற்கூறிய அோ-
னுஷய கபண் உருெங்கள்  ஆண்-
களால கா்லித்து  ஏோற்ைப்பட்டு 
றகக குழநற்யுடன ககாறலச 
கசய்யப்பட்ட அலலது ஏோற்ைத்்ால 
ஏற்பட்ட ேன விைகதியின காைை-
ோக ்ற்ககாறல கசய்துககாண்ட 
இளம் கபண்களின ஆவிக்ள அெ-
்ாைோக ்்ானறுெ்ாக கரு்ப்ப-
டுகினைது.  ்ேலும் அவெப்்பாது 
இவொறு க்னபடும் கெள்றள 
உருெங்கள் இைவு ்நைங்களில 
உலகில எங்்கா ஒரு மூறலயில 
யாரும் அறியா் நிறலயில நறட-
கபைவிருககும்  ககாடூைோன ்காைச 
சம்பெம் ஒனறை உலகுககு கெளிப்-

படுத்தும் அறிகுறியாகவும் நம்பப்ப-
டுகினைது. 

இவொைான ்்ாஷத்்ால 
பாதிககப்பட்டெர்கள் குளிர்ந் நீர் 
மிதிபட்டால சுயநிறனவு திரும்-
பும் எனப்ால ்ோகினி ்்ாஷம் 
உள்ளெர்கள் அ்்்பால கனவில  
நடககும் பழககம் உறடயெர்கள் 
்காணிப்றப ஒனறை குளிர்ந் 
நீரில நறனத்து கட்டில அருகில 
அலலது க்ெருகில ்பாட்டுக 
ககாள்ள ்ெண்டும். இ்ன மூலம் 
்ோகினியின கட்டறளகளுககு 
இைங்கி வீட்டிலிருநது கெளி்யறிச 
கசலல முற்படும் ்பாது குளிர்ந் 
நீர் காலில படுெ்ால சுயநிறனவு 
திரும்பி ்ோகினியின கட்டுப்பாட்டில 
இருநது விடுவித்து ககாண்டு ்ப்பித்-
துக ககாள்ளலாம்.

்ோகினி ்்ாஷத்்ால பாதிககப்-

பட்டெர்கள் பல்ெறு இனனலகளுக-
கும் ்நாய்களுககும் உள்ளாகினை-
னர். உ்ாைைோக நாளுககு நாள் 
சரீைம் கேலிெறடநதுக ககாண்்ட  
கசலெற்க காைலாம். நடககும் 
்பாது மூட்டுெலியால அெதிப்பட 
்ெண்டிய நிறல ஏற்படும். சுறுசுறுப்-
பாக ்ெறலகளில ஈடுபட முடியாது 
்பாகும்.  சில ்நைங்களில பித்து 
பிடிககும் சந்ர்ப்பங்களும் உண்டு 
அ்னால இவொைான ்நாய் அறிகு-
றிகள் உள்ளெர்கள் அ்றன இைகசி-
யோக றெத்துக ககாண்டு கெட்கப்ப-
டாேல உடனடியாக கபரி்யார்களிடம் 
கூறி உரிய முறையில அ்ற்கான 
யநதிை ேநதிை  சாநதிகர்ேங்கறள 

கசய்ெ்ன மூலம் ேைைத்தில இருந-
தும் கூட விடுபடலாம்.

்ோகினி ்்ாஷத்திற்கு உள்ளான 
இறளஞர்கள் ேற்றும் ்னிறேயில 
இருககும் ் பாது பாட்டுப் பாடு்ல, புல-
லாங்குழல ொசித்்ல ேற்றும் இறசக-
கருவிகறள இறசத்்ல கூடாது. 
ேககள் நடோட்டம் அற்ை விசாலோன 
ேைங்கள் நிறைந் இடங்களிலும் 
சுடுகாட்டுப் பகுதிகளில நடோடுெது 
அலலது அருவிகள் ேற்றும் ஆறுக-
ளில ்னிறேயில நீைாடு்ல உகந-
்து அலல. அ்்்பால எந்நைமும் 
குளித்து சுத்்ோக இருப்பதும், இறள-
ஞர்கள் இைவில படுகறகககு கசலலும் 
முனனரும் இவொறு குளித்து சுத் -்
ோன உறடயணிநது ொசறனத்திை-
வியங்கறள பூசிக ககாண்டு தூங்கச 
கசலெற்த் ்விர்த்துக ககாள்ெதும் 
மிகவும் நலலது. ஏகனனில அசுத்-

்ோக இருப்பெர்களிடம் ்ோகினி 
கநருங்க விரும்பாது எனவும் சுத்்ோ-
னெர்களிட்ே அதிகோக கநருங்கி 
்னது ஆறசகறள நிறை்ெற்றிக 
ககாள்ள ஆர்ெம் காட்டுெ்ாகவும் 
கசாலலப்படுகினைது.

அ்்்ெறள ்ோகினி ்்ாஷம் 
உள்ளெர்கள் ்ோகினியின பார்றெ-
யில இருநது ்விர்த்துக ககாள்ள 
இைவில தூங்கச கசலலும்  ்பாது 
்றலககு ்ேல முகம் பார்ககும் 
கண்ைாடி ஒனறை ோட்டி றெத்்ல 
அலலது வீட்டில கபண்கைாருெர் 
உடுத்தியிருந் ்சறலறய படுகறக 
விரிப்பாக்ொ அலலது ்பார்றெ-
யாக பாவித்்ல அ்்்பானறு கால-

டியில விளககுோறு ஒனறை றெத்-
துகககாண்டு தூங்குெ்ால ் ோகினி 
அருகில ெருெற் ்டுத்துக ககாள்-
ளலாம் எனவும் ்ேலும் கசாலலப்ப-
டுகினைது. 

எது எவொைாயினும் அோனுஷய 
சகதிகள் க்ாடர்பில அஞஞான, 
கேய்ஞான, விஞஞான ரீதியாக 
சித்்ர்கள், அறிஞர்கள் ேற்றும் 
ஆய்ொளர்களிறட்ய பல்ெறு 
கருத்து ்ெறுபாடுகள் நிலவுகின-
ைன. எனினும் அவெப்்பாது ஆங்-
காங்்க ேனி் அறிவுககு எட்டா் 
ஏ்்ா சில அோனுஷய ேர்ேச சம்-
பெங்கள் இடம்கபற்றுக ககாண்டு-
்ான இருககினைன.

கட்டிளம் காளளயளை 
கவரும்  ம�ாகினி
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நடிகர் ஜேமஸ்்ாண்ட் திமைப்டஙகளில் 
்யன்டுத்திய 60 கார்கள் ஏலத்திற்கு வை-

வுள்்ளன. கமடசியாக வந்த ஜேமஸ்்ாண்ட் 
்டைான NO Time To Die திமைப்டத்தில் 
அவர் ்யன்டுத்திய கார்கம்ள இஙகிலாந-
ம்தச் ஜேர்ந்த ஒரு ஏல நிறுவ -
னம ஏலத்திற்கு அறிவித்துள் -
்ளது. இந்த கார்கள் எல்லாம 
ஜேமஸ்்ாண்ட் திமைப்டத்-
தில் ஸ்டண்ட் காட்சிகளுக்-
காக ்யன்டுத்்தப்ட்டது. 
இப்டியா ஏலம விடப்டும 
சில கார்கள் எவவ்ளவு ஏலம 
ஜ்ாகிறஜ்தா அந்த த்தாமக 
ஜேைடியா தேஞ்சிலுமவ ேங-
கத்திற்கு ேனதகாமடயாக 
தகாடுக்க திட்டமிடப்ட்-
டுள்்ளது.  

இந்த கார்களில் ஜலண்ட் 
ஜைாவர் டிிஃ்ண்டர் கார்்தான மிகவும பிை-
்லைான கார். இந்த கார்கள் இந்த திமைப-
்டத்திற்காக பிைத்திஜயகைாக உருவாக்கப-
்ட்டு ஜேைடியாக ்தயாரிபபு ஆமலயிலிருநது 
திமைப்டத்திற்கு வந்தது. இந்த காரின 
ஜேஸிஸ் ேம்ர் கூட 007 என வழஙகப்ட் -
டுள்்ளது. இந்த கார் இருப்திஜலஜய அதிக-
்ட்ேைாக 5 லட்ேம ்வுண்ட்கள் அ்தாவது 

இநதிய ைதிபபில் ரூ4.82 ஜகாடிக்கு ஏலம 
ஜ்ாகும என எதிர்்ார்க்கப்டுகிறது.  

ஏலத்திற்கு வைவுள்்ள கார்களின ்ட்டி-
யமல த்ாருத்்தவமை ஜைஞ்ச் ஜைாவர் ஸ் -
ஜ்ார்ட்ஸ் எஸ்விஆர்எஸ் எஸ்யூவி கார், 
ோக்குவார் எக்ஸ்எிஃப ேலூனஸ் ஆகிய கார்-
களும இடம த்ற்றுள்்ளது. இது NO Time 
To Die திமைப்டத்தில் வில்லனகள் ்யன -
்டுத்தியது. 

இதில் ஜைாவர் ஸ்ஜ்ார்ட்ஸ் எஸ்விஆர்-
எஸ் எஸ்யூவி கார் 1.2 லட்ேம ்வுண்ட்கள் 
அ்தாவது இநதிய ைதிபபில் ரூ1.15 ஜகாடி, 

ோக்குவார் எக்ஸ்எிஃப ேலூனஸ் கார் 70000 
்வுண்ட்கள் அ்தாவது இநதிய ைதிபபில் 
ரூ67 லட்ேம எனற விமலயில் ஏலம ஜ்ாகும 
என எதிர்்ார்க்கப்டுகிறது.  

 ஜைலும இந்த ஏலத்தில் தைனஏஸிங 

டிிஃத்னடர் எஸ்யூவி கார் இடம த்ற -
வில்மல. இது இந்த NO Time To Die திமைப-
்டத்தில் முக்கிய இடம பிடித்்தது. ஆனால் 
இந்த ஏலத்தில் இடம த்றவில்மல. 
ஆனால் ஜலண்ட் ஜைாவர் டிிஃத்னடர் 110 
வி8 ்ாண்ட் எடிேன கார் இந்த ஏலத்தில் 
இடம த்றவுள்்ளது. இந்த காரும NO Time 
To Die திமைப்டத்தில் இடம த்ற்றது. 

இந்த கார் ஒரு ஸ்த்ஷல் 
எடிேன கார் ்தான. தைாத்்தஜை 
300 கார்கள் ்தான ்தயாரிக்கப்ட்-
டன. இந்த கார் இந்த ஏலத்தில் 
3 லட்ேம ்வுண்ட்கள் அ்தாவது 
இநதிய ைதிபபில் ரூ2.88 ஜகாடி 
வசூலிக்கும என எதிர்்ார்க்க-
லாம.  

 இந்த ஏலம வரும தேபடம -
்ர் ைா்தம 28ம திகதி லண்ட-
னில் உள்்ள கிரிஸ்டீ எனற இடத் -
தில் இடம த்றவுள்்ளது. இந்த 

ஏலத்தில் அமழபபு உள்்ளவர்கள் ைட்டுஜை 
கலநது தகாள்்ள முடியும. இது குறித்து 
அந்த ஏல நிறுவனத்தின தேயல் இயக்கு -
ேர் நிக் ஜகாலினஸ் என்வர் கூறும ஜ்ாது 
"டிிஃத்னடர், ஜைஞ்ச்ஜைாவர், ோக்குவார் 
கார்களுக்கு ேல்ல வைஜவற்பு கிமடக்கும 
என எதிர்்ார்க்கிஜறாம. ஜேமஸ்்ாண்ட் 
கார் கதலக்டர்களுக்கு இந்த ஏலம மிகபத்-
ரிய வைபபிைோ்தாைாக இருக்கபஜ்ாகிஜறது. 
மிக அதிகைான ்ணத்ம்த வசூல் தேயயவுள்-
்ளது. இந்த ்ணத்தில் த்ரும ்ஙகு ேனதகா -
மடயாக வழஙகப்டும. " என கூறினார்.  

ஒவதவாரு ஆண்டும ்ல லட்ேக்கணக்-
கான ்யணிகள், உல்லாே கப்ல் -

கள் எனற த்ாறியியல் அதிேயஙகளில் 
்யணம தேயது வருகினறனர். ்ல்ஜவறு 
ோடுகம்ள ஜேர்ந்தவர்களும, தவவஜவறு 
வயதினரும உல்லாே கப்ல்களில் 
ஒனறாக ்யணிக்கினறனர்.  

ஒரு ேைாேரி அ்ளவுமடய உல்லாே 
கப்ஜல 2,000-3,000 ்யணிகம்ள சுைநது 
தேல்லும. மிகபத்ரிய உல்லாே கப்ல் -
களில் ்யணம தேயயும ்யணிகளின 
எண்ணிக்மக இம்த விட மிகவும அதி-
கைாக இருக்கும. இத்்தமன ்யணிக -
ளும உல்லாே கப்ல்களில் ்ல ோட்கள் 
்யணம ஜைற்தகாள்கினறனர். ஒரு சில 
ேையஙகளில் உல்லாே கப்ல்கள் ைா்த 
கணக்கில் கூட கடலில் ்யணிக்கும.  

 அப்டி இருக்குமஜ்ாது, இத்்தமன 
்யணிகளுக்கு, இத்்தமன ோட்களுக்கு 
ஜ்தமவயான சுத்்தைான ்தண்ணீர் எஙஜக 
இருநது த்றப்டுகிறது?   

குடிப்்தற்கு ைட்டுைல்லாது இனனும 
்ல்ஜவறு ஜ்தமவகளுக்கும, உல்லாே கப-
்ல்களில் சுத்்தைான ்தண்ணீர் ஜ்தமவப -்
டுகிறது.  

 அ்தாவது துணி துமவப்து, சுத்்தம 
தேயவது ஜ்ானற ஜ்தமவகளுக்கும சுத்்த-
ைான ்தண்ணீர் அவசியம. அது ைட்டுைல்-
லாது, உல்லாே கப்ல்களில் இருக்கும 
நீச்ேல் கு்ளஙகள் ைற்றும ்தண்ணீர் விம்ள-
யாட்டுகளுக்கும சுத்்தைான ்தண்ணீர் அவ -
சியம. எனஜவ ேைாேரியாக ஒரு உல்லாே 
கப்லுக்கு, ஒரு ோளில் ைட்டும 500-1,000 
த்தானகள் சுத்்தைான ்தண்ணீர் ஜ்தமவப -்
டும.  

த்ரிய உல்லாே கப்ல்கள் ஒரு 
ோம்ளக்கு நுகரும ்தண்ணீரின அ்ளவு, 
இம்த விட மிகவும அதிகைாக இருக்கும. 
உல்லாே கப்ல்களின அ்ளவு ைற்றும 
தைாத்்த ்யணிகளின எண்ணிக்மக உள்-
ளிட்ட அமேஙகம்ள த்ாறுத்து, ஜ்தமவப-
்டும சுத்்தைான ்தண்ணீரின அ்ளவு ைாறு -
்டலாம. இவவ்ளவு ்தண்ணீமையும 
உல்லாே கப்ல்கள், கடலில் இருநஜ்த 
எடுத்து தகாள்கினறன.  

 கடல் நீமை ்யணிகள் ்யன்டுத்துவ -
்தற்கு ஏற்ற வமகயில் ைாற்றி்தான, அவர்க-
ளுக்கு வழஙக முடியும. எனஜவ உல்லாே 
கப்ல்களில் கடல் நீரில் இருநது உபம் 
நீக்கும அமைபபுகள் (Desalination 
Systems) இருக்கும.  

இது கடல் நீரில் இருக்கும உபபு ைற்றும 
அசுத்்தஙகள் ஆகியவற்மற அகற்றி 
விடும. இ்தன மூலம கடல் நீர், சுத்்தைான 
ிஃபதைஷ் வாட்டர்-ஆக ைாற்றப்டுகிறது. 
ஆனால் இந்த ்தண்ணீர் கழுவுவ்தற்கும, 
துணிகம்ள துமவப்்தற்கும ைட்டும -
்தான ஏற்றது. இந்த ்தண்ணீமை ்யணிகள் 
குடிப்்தற்கு ஏற்ற்தாக ைாற்ற ஜவண்டுைா -
னால், ைற்தறாரு தேயல்முமறமய தேயய 
ஜவண்டும.  

அது 'மினலமைஜேஷன' (Mineralization) 
என அமழக்கப்டுகிறது. உபபு நீக்க 
தேயல்முமறயினஜ்ாது, மினைல்களும 
(Minerals) ஜேர்த்ஜ்த அகற்றப்ட்டிருக்கும. 
அபஜ்ாது அகற்றப்ட்ட மினைல்கம்ள, 
இந்த 'மினலமைஜேஷன' தேயல்முமற மீட்-
தடடுக்கிறது. இவவாறு்தான கடல் நீர், 
்யணிகள் குடிப்்தற்கு ஏற்ற வமகயில் 
ைாற்றம தேயயப்டுகிறது. 

டெல்லியில் உள்்ள இநதிைா 
காநதி விைான நிமல-

யத்தில், நினறு  தகாண்டிருந்த 

இண்டிஜகா விைானத்தின மீது கார் 
ஒனறு மிக தேருக்கைாக தேனறு  
ஜைாதுவது ஜ்ால் நினறது த்ரும 

்ை்ைபம் ஏற்்டுத்தியுள்்ளது. 
சினிைா ்ாணியில்  இந்த ேம் -
வம ேடந்தது விைான ்யணிகள் 
ைத்தியில் ்்தற்றத்ம்த ஏற்்டுத் -
தியது.  

தடல்லி விைான நிமலயத்-
தில் டி2 முமனயத்தில் இருநது 
இண்டிஜகா விைானம  ்ாட்ன-
விற்கு புறப்ட ்தயைாக இருந்தது. 

இந்த விைானம புறப்ட சில 
நிமிடஙகஜ்ள  எஞ்சியிருந்த்தாக 
தோல்லப்டுகிறது.

    அபஜ்ாது விறுட்தடன 

ஜவகைாக வந்த ஒரு ைாருதி ஸ் -
விிஃபட் டிமேயர் கார்,  விைா -
னத்ம்த ஜோக்கி ஜவகைாக 
தேனறது. விைானத்தின மூக்கு 
்குதி எனறு  தோல்லப்டும 
முன்குதிமய ஜோக்கி தேனற 
அந்த கார், விைானத்தின முன  
ேக்கைத்ம்த ஒட்டிச்தேனறு 
நினறது. 

சினிைா காட்சிகள் ஜ்ால 
ேடந்த இந்த ேம்வம  அஙகு 
இருந்தவர்கள் ைத்தியில் ்ை் -
ைபம் ஏற்்டுத்தியது.

விமானத்தை மமாதைச் டென்ற கார்

ஏலததிற்கு வரவுள்ள மேம்ஸ்ாண்ட்
 ்யன்டுததிய

கடலில் உலாவும் உல்லாச கப்பல்கள்   
எவ்ாறு குடிநீரை ப்பறுகின்றன?   

60 காரகள்
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நாளை உன்
பிறந்த நாள்.
பிறந்த ப�ாது 
நீ மகிழ்தாப�ா?

நான் அறிநதிட
உளைத்தது இலளலை.
இருநதும் நான்
புரிநது க�ாண்டு 
தினம் நடநப்தன்.

வாழும் ப�ாது 
மகிழநது இருநதிட
நிளனதது நின்பறன்.
விலைததி ப�ாயிட

நிளனதது நின்று
கவன்று ப�ானாய்;
என்ளன வருததி
தினம் வாட விட்டு.

இருநதும் நான்
மகிழநது ப�ா�
நிளனதது நிற்கிபறன்.

மன்தால வாழததி
வாழநதிட எண்ணி;
இளற க்தாழுது 
தினம் வாழ� என;
க�ாலகிபறன் உனக்கு
வாழததுக்�ள்.

�ாரிருள் �டநது
�ான�ம் �ார்தது
கவளி நின்று
்தவிதது ப�ான
�ாலைம் �டநது
மலைர்நது வந்த
பநைம் உனக்கிது.

விழி துளடதது
ஒளி வீசிட வநது
மலைைாகி மலைைாப�ா
உன் இ்தழ மகிழநது.

நது நசி

மருததுவததுளறயில சிறப�ா� �ணி�ாற்றி� மருததுவர்�ளுக்கு ஆறாம் ஆண்டு மருததுவ சிறபபு விருது வழங்கும் விழா க�ன்ளனயில நட்�ததிை விடுதியில அண்ளமயில நளடக�ற்றது. சிறபபு விருநதினைா� 
�லைநது க�ாண்ட ப�ைை ஆளுநர் ஆரிப மு�மது �ான் மருததுவததுளறயில சிறநது விைங்கி�வர்�ளுக்கு விருது வழங்கி க�ௌைவித்தார். இநநி�ழவில ைாமச�நதிை மருததுவமளன மருததுவர் ைாமச�நதிைன், மருதது-
வர் உஷாைாணி, சிம்ஸ் மருததுவமளன மருததுவர் ைாம் பிை�ா�ர், மருததுவர் சுந்தைைாமன்,மீனாட்சி மருததுவ ஆைாய்சசி �ல�ளலைக்�ழ�ம் திருமதி கிருததி�ா, �ற்�� விநா��ா மருததுவ �லலூரி  மருததுவர் க�ன் 
பீட்டர்ஸ் மருததுவ �லலூரியின் நிர்வாகி மருததுவர் லைாசி� ்தம்பிதுளை, அபப�ாபலைா மருததுவர் ப�ாசி�ன், மருததுவர் குணால �ட்படல, மருததுவர் ைாப�ஷ் ப�ா�ால, பிபவல மருததுவ மளன இ�க்குனர் கவற்றி-
பவல, �ண் மருததுவர் �ாசிநா்தன், கமரிடி�ன் மருததுவமளன இ�க்குனர் டாக்டர் படனி�ல மற்றும் ஐ சி எம் ஆர் துளண இ�க்குனர் மருததுவர் �ானுபை�ா, மபலைசி� மருததுவ �வுன்சில க��லைாைர் டாக்டர் திருநா-
வுக்�ைசு, க்தாழிலைதி�ர் நண்�ன் ப�ா�ாலைகிருஷ்ணன், டாக்டர் சி எம் ப� கைட்டி, மருநது �ட்டுப�ாட்டு இ�க்குனர் குமார்,நீரிழிவு பநாய் நிபுணர் டாக்டர் �ததி� நாைா�ணன் ஆகிப�ார் �லைநது க�ாண்டு சிறபபித்தனர்.
இநநி�ழவில உலை�த ்தமிழ வர்த்த� �ங்� ்தளலைவர் க�லவகுமார் வைபவற்பு நி�ழததி இநநி�ழசசிள� ஏற்�ாடு க�ய்திருந்தார். இநநி�ழளவ உலை�த ்தமிழ வம்�ாவளி அளமபள� ப�ர்ந்த கநறி�ாைர் ஜான் ்தன்ைாஜ் 
க்தாகுதது வழங்கினார்.

மருத்துவத்துறையில் சேறவயாற்றியவர்களுக்கு விருது

நீங்கள், உங்கள் மழலைச் செல்-
வங்களின் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்-
்கலை இந்த செநதுாரம் இ்தழில் 
எந்தவி்த ்கட்டணமும் இன்றி 
இைவெமா்க பிரசுரிக்்க விரும்-
பு கின் றீ ங ்க ை ா ? அ வ வ ா ற ா யின் 

மழலையின் செயர், மு்கவரி, 
பிறந்த தி்கதி, ச்தாலைபெசி இைக்-
்கம் ஆகியவறலற குறிப்பிடடு 
0773124543என்ற whats app க்ப்கா 
அல்ைது senthuram2022@gmail.
comக்ப்கா அனுப்பி லவக்்கைாம்.

செந்துாரம் பிறந்்தநாள் வாழ்த்து
நீங்கள், உங்கள் Phone 

்களில் வி்தவி்தமா்க எடுத் -
துப் ொர்த்து ரசிக்கும் Selfie 
ெ்டங்கலை இந்த செந -
துாரம் இ்தழில் பிரசுரிக்்க 
உங்கள், செயர், மு்கவரி, 
ச்தாலைபெசி இைக்்கம் 
ஆகியவறலற குறிப்பிடடு 
என்ற 0773124543 
whatsappக்ப்கா அல்ைது 
senthuram2022@gmail.
comக்ப்கா அனுப்பி லவக் -
்கைாம்.

மனதால் வாழ்த்தி  வாழ 
றவத்திடுசவன்
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அட்டைப்படை விளக்கம்

அவினியா - சாகித்தியா 
பரத நாட்டிய அரங்கேற்றம்

க்கொழும்பு தியொ்கரொஜர் ்க்ைக்்கொவில் 
இயககுனருர்  நொடடிய ்க்ைமொமணி ஸ்ரீமதி 
்பவொனி கு்கபரியொவின் மொணவி்களும், திரு. 
திருமதி சசிகுமொர் கஜசிதொ, தம்்பதி்களின் 
புதல்வி அவினியொ மற்றும் திரு,திருமதி உமொ-
சங்கர் மதிவதணி  தம்்பதி்களின் புதல்வி சொகித்-
தியொ ஆகி்யொரின் ்பரதநொடடிய அரங்்கற்்றம் 
எதிர்வரும் ஆ்கஸ்ட மொதம் 13ஆம் தி்கதி சனிக-
கிழ்ம மொ்ை 5.00 மணிககு க்கொழும்பு ்பம்-
்பைபபிடடி புதிய ்கதி்ரசன் மணடை்பத்தில் ந்டை-
க்ப்றவுளளது.

இந்நி்கழ்விற்கு பிரதம அதிதியொ்க யொழ் ்பல்-
்க்ைக்கழ்க  இரொமநொதன் நுண்க்ைக ்கழ்க 
முன்னொள நடைனத்து்்ற த்ைவரும், யொழ்ப்பொ-
ணம்  நொடடிய்கைொ ்்கந்திரொ ஸ்தொ்ப்க இயககு-
னருமொன  ்கைொநிதி  ஸ்ரீமதி கிருஷொந்தி ரவீந்-
திரொ ்கைந்து க்கொளளவுளளொர்.
இந்து சமய ்கைொசொர தி்ணக்கள ்பணிப்பொ-
ளர் அ. உமொம்்கஸ்வரன் வி்சடை அதிதியொவும், 
க்கொழும்பு கமதடிஸ் ்கல்லூரி அதி்பர் திருமதி. 
கிரணயொ க்பர்ணொன்்டைொ, கதஹிவ்ள 
்்கற்்வ ்கல்லுரி பிரதி அதி்பர் அன்டைனி 
கசல்்ையொ ஆகி்யொர் சி்றப்பதிதி்களொ்கவும் 
்கைந்து க்கொளவர்.

ஆசிரியர்1 :  உண்மககு எதிர்ப்பதம் என்னன்னு 
்்கடடைொ, ்பதில் கசொல்ைொம முழிககிறி்ய .. 
.. ஏணடைொ ?   

மாணவன் :  நீங்கதொ்ன சொர் க்பொய் கசொல்ைககூடைொ -
துன்னீங்க.   

வாத்தியார்:  A=B, B=C அப்படின்னொ A=C. குமொர் 
இ்த விளககு?  

மாணவன்:  சொர், ஐ ைவ் யூ, யூ ைவ் யுர் டைொடடைர், 
்சொ, ஐ ைவ் யுர் டைொடடைர். ்ககரகடடைொ 
சொர்?  

கணவன்:  உங்க அப்பொகிடடை 50000 ரூ்பொய் ்பணம் 
்்கடடு கைடடைர் ்்பொடடி்ய, அனுபபிட-
டைொரொ?   

மனைவி: ்பணம் வர்ை!   
கணவன்: ஏணடி?   
மனைவி:  50 ரூ்பொய்ககு நொன்கு ்ச்பர் ்்பொடைககூ -

டைொதுன்னு திடடி கைடடைர் ்்பொடடிருககி்றொரு.  

கண்டக்டர்:  ் யொவ் டி்ரவர், நொன் மூணு 
மு்்ற விசிைடிச்சும் வணடி நிக-
்க்ை்ய ஏன்?

டினைவர்:  அடை ்்பொய்யொ! நொன் ஆறு மு்்ற 
பி்ரக அடிச்்ச வணடி நிக்க்ை. 
நீ ்வ்ற...  

மகன்:  அப்பொ ஸ்கூலில் இன்னககி ஒரு நல்ை 
கசய்தி, ஒரு க்கடடை கசய்தி நடைந்துச்சிப்பொ.   

அப்ா :  நல்ை கசய்திய கமொதல்ை கசொல்லு.   
மகன் :  ஸ்கூல் தீ பிடிச்சி எறிஞ்சி ்்பொச்சிப்பொ   
அப்ா :  க்கடடை கசய்தி   
மகன் :  வொத்தியொர் எல்ைொம் தபபிச்சிடடைொனுங்க   
அப்ா : !!!

அப்ா:  ் டைய்! எப்பவு்ம நம்ம்ளவிடை வயசுை க்பரியவங -
்ககிடடை மரியொ்தயொ நடைந்துக்கணும் புரியுதொ?   

மகன் :  ஏம்ப்பொ! அம்மொ உங்க்ளவிடை வயசுை க்பரிய-
வங்களொ?   

அப்ா :!!!

தம்பி : இந்தொங்கக்கொ ரிப்்பொட ்கொர்ட
அககா: அடைப்பொவி, அஞ்சு சபகஜகட்ை-

யுமொ ஃக்பயில்?" இனி்ம என்்ன 
அக்கொனு கூபபிடைொத"

தம்பி :  சரி இனி ஆணடடினு கூபபிடு்்றன், 
்்ககயழுத்து ்்பொடு  

ஆங்கில ஆசிரியர்:  உங்க அப்பொ ்்பரு என்ன? 
மொணவர்: எங்க அப்பொ ்்பரு 
“Black” ”God” சொர்.   

ஆங்கில ஆசிரியர்:  ஏணடைொ க்கொல்்ற? தமிழ்ை 
கசொல்்ைணடைொ.   

மாணவர்:  எங்க அப்பொ ்்பரு ”்கருப்பசொமி” சொர்.   

நணபி 1:  ் �ொ்டைலில் சொபபிடடுவிடடுப ்பொர்ககி்்றன், 
்்கயில் ்பணம்  இல்்ை..... ? 

நணபி 2:  அய்யய்்யொ... அபபு்றம் என்ன ்பணணுனீங்க?
நணபி 1:  அபபு்றம் ்பொகக்கட'ை இருந்து எடுத்துக க்கொடுத்-

துட்டைன்.

மனைவி:  அதி்க ்பணம் க்கொடுத்து இந்த 
்கொர வொங்க்றொரு. ஆனொ அவ-
ருககு ஒணணு்ம கதரிை-
்்பொை.  

கணவன்:  எத வச்சு கசொல்்ற?  
மனைவி :  வணடிை ஸ்பீட ப்ரக எங-

்கன்னு ்்கக்க்றொர்

ந ண் ர் 1: மச்சொ எப்படை வருவ ...?   
ந ண் ர் 2: ம்ழ நின்னதும் வொ்்றன்டைொ   
ந ண் ர் 1: அப்படினொ நீ வர்வ முடியொது டைொ   
ந ண் ர் 2: ஏன்டைொ   
ந ண் ர் 1:  ம்ழ எந்த ஊர்்க்ளயொவது 

நிககுமொ டைொ ம்ழ விழ தொன் 
கசய்யும்   



  உங்களைப் பற்றி கூறுங்க -
ளைன்?

நான் தக்ாளினி ஜெயள்காபன். 
எனது தநளத ஜெற்றிளெல் ஜெய-
ள்காபன். எனது தாய் திருமதி 
நநதினி ஜெயள்காபன். எனககு 
இரண்டு ்ள்காதரி்கள் இருககிறார்-
்கள்.  நான் ்களைசிப் பிள்ளை!

  நைனக்களை மீதான ஆர்ெம் 
குறித்து என்ன கூற விரும்பு-
றீங்கள்? 

நான் தரம் 04 இல் இருநளத நை-
னக்களை மீது மிகுநத ஆர்ெத்து -
ைன் பயணித்து ெருகிளறன்.

சிறிய ெயதில் இருநளத (தரம் 
04 ,05  இல்) பிரத்திளய்கமா்க 
நைன பாைத்ளத ்கற்று ெநத நான், 
தரம் 06 இற்கு பின் பாை்ாளை-
யில் அதளன ஒரு பாைமா்க ்கற்று 
ெநளதன். பாை்ாளைக ்காைங்க -
ளில் பல்ளெறு நாட்டிய நி்கழ்ச்சி, 
நைனப்ளபாட்டி நி்கழ்வு்களில் 
பஙகுபற்றி என் திறளமயிளன 
ஜெளிப்படுத்தி இருககிளறன். 
்களைத்துளற, நைனத்துளற  மட்டு -
மல்ை,   விளையாட்டுப்ளபாட்டி, 
இைககிய ளபாட்டி, ளபச்சுப் 
ளபாட்டி்களிலும் அதி்கமா்க பங-
ஜ்கடுத்துக ஜ்காள்ளென்.

  உங்களுககு நைனம் ்கற்பித்த 
நைன ஆசிரியர் பற்றி...? 

அக ்காைத்தில் எங்கள் பிரளத-
்த்தில் நிைவிய நைன ஆசிரியர் 
தட்டுப்பாடு ்காரணமா்க நான் 
பை ஆசிரியர்்களினால் ்கற்பிக்கப் -
பட்ளைன்!

அநதெள்கயில் சிறு ெயதுக 
்கல்விளய ப. பாககியைட்சுமி 
ஆசிரிளயயிைம் ்கற்று அெரது 
ெழி்காட்ைல் உதவியில் பை 
ளமளை நி்கழ்வு்களில் பங -
குபற்றிளனன். அதில் ஏற் -
பட்ை அன்பு ்காரணமா்க 
தரம் 06 ஜதாைக்கம் 
்ாதாரண தரம் ெளரயில் 
திருமதி  பு. விளனாதினி 
ஆசிரிளய, திருமதி த. 
நிரஞ்னா ஆசிரிளய, 
திருமதி வி.ரம்மியா 
ஆசிரிளய, திருமதி 
ஜ ெ . ஜ ெ ய ர ஞ ் னி 
ஆசிரிளய , திருமதி 
ஜ ் . வி ள ன ா தி னி 
ஆசிரிளய ஆகிளயாரிை -
மும் உயர்தரக ்கல்விளய 
திருமதி ்ர்மினி சுதா்கரன் 
ஆசிரிளயயிைமும் ்கற்று 
அளனெரது ஆசிர்ொத்த் -
திலும் யாழ்ப்பாண இரா -
மநாதன் பல்்களைக்கழ்கத் -
துககு ஜதரிொளனன்!  எனது 
ஆசிரியர்்களின் நல் எண்ணளம 
என்ளன இக ்களையில் ளமலும் 
மிளிர ளெத்தது. 

இது பை ்களைஞர்்களை ்ந-

திக்க அெர்்களின் நுணுக்கங்களை 
அறிய ொய்ப்பா்க அளமநதது!

  பாை்ாளை ்கல்விப் பற்றி 
என்ன கூற விரும்புறீங்கள்? 

என்னுளைய ஆரம்பக ்கல்வி, 
விபுைானநதா பாைர் பாை்ாளை-
யில் ஆரம்பமானது. அஙள்க  
எனது ்களைத்திறளம என் ஆசிரி-
யர்்கைால் மதிப்பிைப்பட்ைது.

பின் தரம் 01 ஜதாைக்கம் தரம் 05 
ெளர ்காளரதீவு இராமகிருஸண 
மிஷன் ஜபண்்கள் பாை்ாளையில் 
்கற்ற நான், நைன பாைம் ஜதாைர்-
ெதற்்கா்க அருகில் உள்ை ளதசிய 
பாை்ாளையான ்கமு/விபுைா-
னநத மத்திய ்கல்லூரிககுச் ஜ்ன்று 

உயர்தரம் ெளரயில் ்கற்ளறன். 
அப்ஜபாழுது இருநத அதிபர்  
வி.வித்தியராென் ஐயா   நைனத் 
துளறளய ெைர்க்க எனககு பை 
சிரமங்களுககு மத்தியில் நைன 
ஆசிரிளய்களை இைமாற்றம் 
ஜ்ய்து ஜபற்றுகஜ்காடுத்து  ஒழுங -
குபடுத்தி உதவினார். ளபாட்டி 
நி்கழ்வு்களுககு ்கட்ைாயம் அளழத் -
துச் ஜ்ல்ை ளெண்டும் என்று உறு -
தியா்க கூறுொர்.   தற்ஜபாழுது 
ஓய்வு ஜபற்றுள்ைார். அெளர 
என்றும் மறளென்.

தற்ஜபாழுது இராமநாதன் 
பல்்களை்கழ்கத்தில் என் 
்கல்வி நிளைளய ஜதாைருகி -
ளறன்.

 

  பரதக்களையில் இதுெளர ்கற்ற 
விையங்கள்? 

ஜதய்வீ்கத் தன்ளம ஜபாருந-
திய இக ்களையில் பை ஆசிரி -
யர்்களிைம் இருநது அெர்்களின் 
நுணுக்கங்கள், ஆைல் முளற, 

பாெம் ளபான்றெற்ளறயும் 
இளறபகதி, குருபகதி, 

்கிப்பு, ஜபாறுளம, நன்றி 
மறொளம, பககுெம் 
ளபான்றெற்ளறயும் ்கற்றுக 
ஜ்காண்ளைன்.

  எதிர்்காை இைட்சி -
யம் என்ன?  

்க ள ை த் து ள ற யி ல் 
பல்ளெறு விையங்களை 
்கற்்கவும் அறிநத விையங-
்களை ெைர்நது ெரும் 
என்ளனப் ளபான்ற ்களை-
ஞர்்களுககு ெழங்கவும் 
்காத்திருககின்ளறன்!  எனது 
இைட்சியம்,  எனது தாய், 
தநளதயின் ்கனவு சிறநத 

நைன விரிவுளரயாைரா்க 
ெர ளெண்டும் என்பளத.
குரு அருளும் இளற 

அருளும் இருக்க என் இைககு 
ளநாககி பயணிப்ளபன்.

  அரஙள்கற்றம் எப்ளபாது நைந-
தது? 

இதுெளர பல்ளெறு 
அரஙகில் என் நி்கழ்ச் -
சி்கள் அரஙள்கறி 
இருககின்றன. இருநத 
ளபாதிலும் என் முழு-
ளமயான ஆற்றுள்க 
நி்கழ்ொன அரஙள்கற்-
றம் என் பல்்களைக்க -
ழ்க ்கல்வி நிளறவில் 
என் மண்ணில் இைம்-
ஜபறும் என்ற ்கனளொடு 
்காத்திருககிளறன்.

  ஜ ்க ா ள ர ா ன ா 
்காைத்தில் உங்கள் 
ஜ த ா ழி ற் ப ா டு 
முைஙகியதா? 

இல்ளை! அநத ்ந-
தர்பத்தில் என்னுளைய 
்கற்றல், ்கற்பித்தல் நை -
ெடிகள்க Zoom ஜதாழி -
நுட்பத்தின் ஊைா்க 
இைம்ஜபற்றது.

எனககு கின்னஸ 
்ாதளன புரியவும், பாரதி நூற் -
றாண்டு விழா (பாட்டினில் அன்பு 
ஜ்ய்)  நி்கழ்வு்களை Zoom ஜதாழி -
நுட்பத்தில் நைத்தவும் ்நதர்ப்பங -
்கள் அளமநதன.

என்னுளைய ்களை ஈடுபாட்ளை 
பார்ளெயிட்டு ஜைன்மார்க 
்களண் நாட்டிய ்ாஸதிர உரிளம-
யாைர் நைன ஆசிரிளய மதிப்புக-

குரிய திருமதி ்சிளதவி ளரஸ அம்-
மாவின் உதவியும் இக ்காைத்திளை 
கிளைக்கப் ஜபற்றளதாடு அெரின் 
மூைம் பல்ளெறுபட்ை நி்கழ்வு்க-
ளும் zoom ஜ்யலி மூைம் ஒழுஙகு 
ஜ்ய்யப்பட்டு நைத்தப்பட்ைன. 

அதிலும் எங்கள் நைன நி்கழ்வும் 
இைம்ஜபற்றளதாடு பாராட்டும் 

ெழங்கப்பட்ைது.   
அெரின் உதவியால் நட் -
டுொங்க ்கற்ள்க ஜநறி 
ெகுப்புககு புைளமப்ப -
ரிசு கிளைக்கப் ஜபறவும்  

ளமலும் அெரின் உதவி -
்கைால் பல்ளெறு ்களை -
ஞர்்களை பற்றி அறியும் 
ொய்ப்பும் கிட்டியது.    

அெர் ஆளை ஆபர -
ணம் ளபான்றெற்ளற 
ெழஙகி எங்கள் ்களைக-
கூை மாணெர்்களையும் 
ஊ க ்க ப் ப டு த் தி ன ா ர் . 

இக ்காை ்கட்ைம் எனககு 
இவொறு உதவியது.

  பரதநாட்டியம் மீது 
நாட்ைம் ெரக ்காரணம் 
என்ன?

சிறுெயதில் இருநளத 
என்ளன அைங்கரிப்பதிலும் 
்கைா்ார ஆளை ஆபரணங -
்கள் அணிெதிலும் உள்ை 
ஆள்,  நைன ஆசிரியர்்களின் 

அன்பின் ஈர்ப்பு, இளறபகதி இத் 
துளறயின் பால் என்ளன ஈர்த்தது 
எனைாம்.

    விபுைானநத நாட்டிய 
     நிருத்தியாையம் பற்றி?
என் ொழ்வில் பை ்ாதளன்க -

ளையும் மாற்றங்களையும் ஏற்ப-
டுத்திய ்களைககூைம் அது.

2019ம் ஆண்டு உயர்தர பரீட்ள் 
எழுதிய பின் என் ஆசிரியரின் ெழி-
்காட்ைலில் அெரின் ளமற்பார்ளெ-
யில் என் எண்ணத்தில் 15 மாண -
ெர்்களுைன் ்காளரதீவு ஆனநதா 
பாைர் பாை்ாளையில் சிறிய 
முயற்சியா்க 2019 ஒகளைாபர் 19 
ம் தி்கதி நைனப்பள்ளி ஆரம்பிக-
்கப்பட்ைது. 

6 2022 ஓ்கஸட் 7 ஞாயிற்றுககிழளம

சிறந்த நடன விரிவுரையாளைாக
வை வவண்டும் என்பவ்த இலட்சியம்

நடனத் தாரகை தக்ாளினி ஜெயகைாபன்

தெய்வீகத் ென்மை த�ொருந்திய இக் 
க்ையில் �ை ஆசிரியரகளிடம் இருந்து
அவரகளின நுணுக்கஙகள், ஆடல் 
மு்ை, �ொவம் ப�ொனைவற்ையும் 
இ்ை�க்தி, குரு�க்தி, சகிப்பு, த�ொறு்மை,
நனறி மைைவொ்மை, �க்குவம் 
ப�ொனைவற்ையும் கறறுக் தகொணபடன.



(கடந்த வாரத் த்தாடர்)

"சென்னிமலை கிளிய�ோபோத்-
ரோக்கள்"

என்பது அவரின் லிமலரககூ 
்கவிலை்களின் சைோகுப்பு.

லிமலரககூ சிை எடுத்துக்கோட்டு-
்கள்

--------
ஊது வத்திச் சின்்னம்
்கட்சி சவன்று ய்கோட்லடை பிடித்-

தும்
நோற்றம் யபோ்கலை இன்னும்.

(ஈயரோடு ைமிழன்பன்)

ைமிழில் யபசிடைத் ை�க்கம்
ைரமிகு ைமிழசமோழி ைவிககும் 
சிைருககு ஆங்கிைம் மீது ம�க்கம்
(மகிழநன், மல்றக்கோடு)

ஒன்லைனில் நடைககி்றைோம் 
வகுப்பு
ஒழுங்கு செயைோர்  அப்போ,ம்கன்
ஒன்லைனில் "ைவவ"யரோடு 

்களிப்பு

ைன்முல்னக ்கவிலை்கள்
---------------------------------------------ஆங்கிைக ்கவிலை வடிவமோ்ன 

லிமரிக ,குறும்போவோகி  ைமிழில் 
நீட்சி சபறறிருப்பது யபோை,�ப்-
போனி�க ்கவிலை வடிவமோ்ன 
லைககூ,  துளிப்போவோகிப் பை 
சப�ர்்களில் விரிவு சபறறுவரு-

வது யபோை,சைலுங்குக ்கவிலை 
வடிவமோ்ன நோனிலு, ைன்முல்னக 
்கவிலை்களோ்கத் ைமிழில் சுலவ 
யெர்ககின்்றது.

2017ல் திரு ்கோ.ந. ்கல்�ோண 
சுநைரம் அறிமு்கப்படுத்தியுள்ள 
ைன்முல்னக ்கவிலை வடிவம் 
ெோரைோ ்க.ெநயைோஷ், அனுரோஜ், -
இளவல் ைரி ைரன்,அன்புச் 
செல்வி சுப்புரோஜு, ்கவிஞர் 
சஜன்ஸி செல்வரோஜ் ஆகிய�ோ -
ரின் உறுதுலணயுடைன் நோனிலு -
வில் இருநது நீட்சி சபறறு, -
ைமிழுக ய்கற்றோற யபோை விதி 
அலமத்து வளர்த்சைடுக்கப்பட்-
டிருககின்்றது.

லைககூ 3வரிக்கவிலை, ைன்மு-
ல்னக ்கவிலை 4 வரி. ைன்முல்னக 
்கவிலையில்  ஒரு வரி அதி்க பட்ெம் 
3 வோர்த்லை்கலளய� ச்கோண்டிருக-
கும். சமோத்ைமோ்க ்கவிலை 12வோர்த்-
லை்களுககு யமறபடைக கூடைோது.

எளி� செோற்கள். சபோருள் 
அடைர்த்தி, முைலிரு வரி்களும் 

ஒருநி்கழலவ அல்ைது 

்கோட்சில� சைோடைககிலவக்க,-
அைய்னோடு சைோடைர்புபட்டை ெோை-
்கமோ்ன,அல்ைது முரண்பட்டை  
உணர்ச்சில�- ்கருத்லை சவளிப்ப-
டுத்துவைோ்க அடுத்து வரும் இருவ-
ரி்களும் அலமயும்.

புத்ைனுககுப் யபரோலெ ்கோட்டி
அலழத்ை யபோதிமரம்
இலையுதிர்த்து ை்னது து்றவில்
ஞோ்னம் சபற்றது
    (்கோ.ந. ்கல்�ோணசுநைரம்)

வ�லை உழுகின்்ற உழவன்
அலர நிர்வோணமோய
வரப்பில் நின்்ற சபோம்லம
அழ்கோ்ன ஆலடையுடைன்
                         (அனுரோஜ்)

்கருலவச் சுமநை
்கருப்லபயின் வலி ்கண்டு
அழுயை பி்றககின்்ற்ன
மலழயும்,மழலையும்
      (ெோரைோ ்க ெநயைோஷ்)

என்்னோல் முடியும்
எ்ன நிமிர்நயைன்
தூரத்து மலையும்
சிறு புள்ளி�ோ்க!
       (அன்புச் செல்வி சுப்பு ரோஜு)

உ்றங்கிக ச்கோண்டிருநைோல் 
்க்னவு வரும்
உலழத்ைோல் ைோன்
விடிவு வரும்
                       (்கவிஞர் சஜன்ஸி)

பூநயைோட்டைத்தில்  புைர் 
மல்றவில்

்கோைைர் யெோடி
பின்்னோல் நின்று படைசமடுக-

கி்றது
நோ்க போம்பு!
(நஸீ்றோ எஸ் ஆப்தீன், இைங்ல்க)

யமலும் அழ்கோ்னது
எ்னது முற்றம்
நிைவும் நீயும்
ஒன்்றோய வநையபோது!
           (சுமதி ெங்்கர்)
ல்கய�நதும் உன்ல்னத்

தி்னம் ்கடைநது செல்கிய்றன்
்கல்சநஞெக ்கோரனில்லை
என்னிடைத்தில் ஒன்றுமில்லை

(அயெத் அப்ெத்,இைங்ல்க)

இைங்ல்கக ்கவிஞர் அயெத் 
அப்ெத் ைன்முல்னக ்கவிலை -
்கலள ைன்முல்னக ்கவிலை மன் -
்றத்தில் (இநதி�ோ)சைோடைர்நது 
எழுதி வருவைல்ன அவைோ -
னிக்க முடிகின்்றது.

ைன் மு ல ்ன க  ்க வி ல ை ்க ள்  
மு ல ்ன வ ர்  ய வ .  பு ்க ய ழந தி 
அ வ ர் ்க ள ோ ல்  ய ை ர்ந ச ை டு க -
்க ப் ப ட் டு  ஆ ய வு  ச ெ ய� ப் -
ப ட் டு  ஆ ங் கி ை ,  ்கன் ்ன டை 
ச ம ோ ழி ்க ளி ல்  ச ம ோ ழி ம ோ ற ்ற ம் 
ச ெ ய � ப் ப டு வ ய ை ோ டு   அலவ  
ஆயவுக்கோ்க பல்்கலைக ்கழ -
்கங்்களுககு அனுப்பிலவக்கப்ப -
டும் ை்கவல்்கலளயும் மு்கநூல் 
மூைம் அறி� முடிகின்்றது.

வரவுப் போ வடிவங்்களில் 
யைடைல் உள்ளவர்்கள் ஒரு 
சைோடைக்கக குறிப்போ்கப் ப�ன்ப -
டுத்திக ச்கோள்ள முடியுசமன்்ற 
நம்பிகல்கயில் 
இ க கு றி ப் பு க -
்கள் இங்கு ைரப்-
படுகின்்ற்ன.
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 பாலமுனை பாறூக்..

குறும்பா, ஹைக்கூ லிமரிக்கூ, 
தன்முஹைக் கவிஹதகள்: 

சில அறிமுகக் குறிப்புகள்

கே. ஈஸ்வரலிஙேம்...?
easwarantkn@gmail.com
வட்ஸ்அப்: 0773124543

இைறகு எம் ்கோலரதீவு 
மண்ணின் முைல் ைமிழ யபரோசிரி -
�ர் முத்ைமிழ வித்ை்கர் சுவோமி விபு -
ைோ்னநைர் நோமத்லை சூடிய்னோம்.

இைன் மோணவர் சைோல்க அதி -
்கரிப்பின் ்கோரணமோ்க டிெம்பர் 
மோைம் விபுைோ்னநைர் இல்ைக ்கட்-
டிடைத்திறகு இடைம்மோற்றப்பட்டு 
65 மோணவர்்களுடைன் மின்்னத் 
சைோடைங்கி�து.

 யபோட்டி நி்கழ-
வு்கள், யமலடை 
நி்கழவு்கள், விரிவு -
லர�ோளர்்களின் ்கருத் -
ைரங்கு்கள் எ்ன பை 
செ�றபோடு்கள் இநது 
ெம� ்கைோெோர அலு-
வல்்கள் திலணக்கள 
அம்போலர மோவட்டை 
செ�ைோளர்  கு.சஜ-
�ரோஜ் அண்ணோவின் 
உைவியுடைனும் நடை்ன 
ஆசிரில� ெர்மினி 
சுைோ்கரன் ைைலமயி -
லும் சி்றப்போ்க இடைம்-
சபற்ற்ன.

எ்னது பல்்க-
லைக்கழ்க நுலழவு 
்கோரணமோ்க 150 
றகு யமறபட்டை 
ம ோ ண வ ர் ்க ளு டைன் 
ஆசிரில� ைலைலம -
யில் ைறயபோது இக 
்கலைககூடைம் பளிச்சி -
டுகி்றது.

  இத் துல்றயில் 
இதுவலரயி-
ைோ்ன ெோைல்ன?

பை நடை்ன நி்கழவு்களிலும் 
யமலடை நி்கழவு்களிலும் பங் -
ய்கறறு உள்யளன். பையவறு 
யபோட்டி நி்கழச்சி்களில் பரைநோட்-
டி� துல்றயில் யைசி� ரீதி�ோ்ன 
ெோன்றிைழ்கலள , கிண்ணங்்கலள 
என் வெப்படுத்திக ச்கோண்டு 
உள்யளன்.

அண்லமயில் 2021 ம் ஆண்டு 
ச்கோயரோ்னோ நிதிப்பங்்களிப்புக-

்கோ்க மதுலரல�ச் யெர்நை ்கலை -
மோமணி மதுலர முரளிைரன் 
குருவின் ஏறபோட்டில் உை்க-
ளோவி� ரீதியில் 850 ்கலைஞர் -
்கலளக ச்கோண்டு நடை்ன நி்கழ -
சவோன்று நடைத்ைப்பட்டைது. 

இந நி்கழவில் இைங்ல்க-
யில் இருநது ்கைநதுச்கோண்டை 
65 ்கலைஞர்்களில் ஒருவரோ்க 
நோனும் ்கைநதுச்கோணசடைன். 

இைற்கோ்ன வோயப்பு 
டைோகடைர்  திருமதி  
தி. நிெோநை்றோகினி 
(யைசி� ்கல்வி நிறுவ -
்கம்)  மூைம் கிலடைத் -
ைது. அதில் பங்ய்கறறு 
கின்்னஸ் ெோன்றிைழ 
சபறய்றன் .

யமலும் எ்னது பிர -
யைெத்தில் இருநது சி்றநை 
ஆளுலம உள்ள வளர்நது 
வரும் நடை்ன ்கலைஞரோ்க 
சைரிவு செய�ப்பட்டு 
“்கலைஞர் சுவைம்” 
எனும் விருதில்னப் 
சபறறுக ச்கோண்யடைன்.

இலவய� இதுவ -
லரயில் நோன்  நடை்னத் 
துல்றயில் சபற்ற ெோை -
ல்ன்களோகும்.

  இைறகு முன்்னர் பத் -
திரில்கயில் யபட்டி -
்கள் ஏதும் சவளிவந -
ை்னவோ?

ஆம்,  எ்னது கின்்னஸ் 
ெோைல்னயின் பின் 
என்ல்னப் பறறி பத்தி -
ரில்க வோயிைோ்க பிரபல் -

�ப்படுத்தி்னோர். முைன் முைலில் 
என்ல்னயும் என் ்கலைப்ப� -
ணத்லையும் 2021 ம் ஆண்டு 09 
ம் மோைம் 25 ம் தி்கதி ்கோலரதீவு 
நிருபர் வி.ரி. ெ்கோயைவரோஜோ பிர -
பல்�ப்படுத்தி்னோர்.   வளர்நது 
வரும் ்கலைஞர் எனும் ைலைப் -
பில் என் ்கட்டுலர மறறும் 
ெோைல்ன பறறி தி்ன்கரன், ைமிழ 
மிரர், சுபீட்ெம் யபோன்்ற பத்திரி -
ல்க்களிலும்  அைன் பின்  கு.கி -
ைென்   2021 ம் ஆண்டு டிெம் -
பர் மோைம் 05 ம் தி்கதி இளம் 
்கலைஞர் அறிமு்கம் எ்ன துணிந -
சைழு பத்திரில்கயிலும் சவளி 
வரச் செயை்னர்.

என் நடை்ன துல்றககு பல்யவறு-
பட்டை வழியில் அதி்கமோய்னோர் ஒத் -
துலழப்பு மறறும் ஊக்கம் வழங்கி 
உள்ள்னர். அநை வல்கயில் ஆசி -

ரி�ர்்கள், ைோய ,ைநலை ,ெய்கோை -
ரர்்கள், நண்பர்்கள், உ்றவி்னர்்கள் 
அல்னவருககும் நன்றி கூ்ற ்கடை-
லமப்பட்டுள்யளன்.

இப் பத்திரில்க , ஊடை்கத்துல்ற 
ைற்கோை ்கலைஞர்்கலள ஆைரிப்-
பயை யமலும் ்கலைத்துல்றயில் 
இலைமல்ற ்கோ�ோ்க இருககும் பைர்  
மிளிர வோயப்போ்க உள்ளது. இப் பத் -
திரில்கயில் என்ல்னயும் உை்கறி� 
செய� இலணத்துக 
ச்கோண்டை சியரஷ்டை 
ப த் தி ரி ல ்க � ோ ள ர் 
ஈஸ்வரலிங்்கத்துக -
கும் மிக்க நன்றி.



உண்மை்ை உரக்க பேசும் துணிச்சல், நி்ைத்-
த்த ேளிச்்சை எழுதும் எழுசசி, ோர்வையில் 

்தறிககும் பேர்மை தீ... எை ேல ்க்ல்களில் ்கலந் -
தேடி ேைணிககும் ேடி்்க பர்கா ோைர, ோரத்திேன் 
இைககிை 'இரவின் நிழல்' ேடத்தில் பிணமைா்க ேடித்து 
ேலரது ்கவைைத்்தயும் ஈரத்துள்ார. இது குறித்து 
மைைம் திறககிறார...

எழுத்தில் துவைங்கி ேடிப்பு வை்ர உங்்கள ேைணம்?
ேளளி ்காலங்்களில் எழுத்து, பேசசு எை ேை-

ணித்பதன். அதற்கு கி்டத்த அங்கீ்காரம் என்்ை 
்கவி்த எழுத தூணடிைது. 12ம் வைகுப்பில் அகில 

இந்திை வைா்ைாலி '்சாத்ை ்கவிஞர' ேடடம் 
வைழங்கிைது. பின் ேடடிமைன்ற பேச்சா்ர, 

டிவி ்்சய்தி வைாசிப்ோ்ர, ்தாகுப்ோ்ர 
எை ேல ்கடடங்்க்் தாணடி ப்கர்ா -

வின் ேடிப்பு ேடட்ற அனுேவைங்்க்் 
்வைத்து டிவி, சினிமைாவில் ேடிக்க 

துவைங்கிபைன்.
ப்கர்ா்வை ப்சரந்த பர்கா-
வுககு தமிழ் ்மைாழி ஈரப்பு 
எப்ேடி?

என் அப்ோ சிவைன் ப்கர்ாவில் இருந்து வைாழ வைழி பதடி தான் தமிழ்கம் வைந்தார. தமிழ்கத்தில் ோன் 
வைசித்த ேகுதியில் இருந்த ஒரு மை்லைா் ேளளியில் ்கடடணம் அதி்கமைா்க இருந்ததால் தமிழ் ேளளி-
யில் ேடிக்க ்வைத்தார. அதைால் தமிழ் ்மைாழிைால் ஈரக்கப்ேடபடன். தமிழ் வைழியில் பி.லிட., எம்.ஏ., 
எை 13 டிகிரி வை்ர ேடித்துளப்ன்.

்சமூ்க சீரப்கடு்க்் எதிரத்து பேசும் துணிச்சல் எப்ேடி வைந்தது?
ப்கர்ாவில் ோங்்கள வைசித்த ஊருககுள எந்த பிரசசி்ை ேடந்தாலும் ேகுதி மைக்கள அப்ோவிடம் 

மு்றயிடுவைர. அவைரும் பிரசசி்ை்க்் தீரத்து ்வைப்ோர. அ்த ோரத்து வை்ரந்த எைககும் ்சமூ்கத் -
தின் மீது அக்க்ற பிறந்தது. சிறு வைைதிபலபை ்சமூ்க சீரப்கடு்க்் எதிரத்து சிறிை்வில் போராடியுள-
ப்ன்.
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எம் .எம்.முஸ்தபா
மன்ார்.

கேள்வி:-'ேர்்ணன'படத்-
தில் நடிபப்தற்கு மு்தலில் 
மகேள் திலேம் எம்.
ஜி.ஆர்.்தா்ாகம 
ஒபபந்தம் செய்யப 
படடார்...பிறகு 
எபபடி நடிேர் 
திலேம் சிவாஜி 
ேக்ணென நடித்-
்தார்?

பதில்:-மு்தலில் 
எம்.ஜி.ஆரிடம்்தான 
'ேர்்ணன'படத்தில்  
நடிகே ஒபபந்தம் 
செய்ய வந்தார்ேள். 
..அபகபாச்தல்லாம் எம்.
ஜி.ஆரின  ோல்சீட ேளை 
எல்லாம் ேவனித்துக சோள்வது எம்.
ஜி.ஆர் அவர்ேளின அண்ணன எம்.
ஜி.ெகேரபாணி்தான.இவரின ஆகலாெ-
ள்படி்தான அபகபாது எம்.ஜி.ஆரும் 
நடநது சோள்வார். இ்தன படி 'ேர்்ணன'-
படத்தில் நடிபபது ெம்பந்தமாே அவரிடம் 
ஆகலாெள் கேடடார். புரா்ணப படஙே-
ளில் நடிகே கவணடாம் எனறு அண்ணன 
ெகேரபாணி ேணடிபபாே சொல்லிவிடடார்.
இள்த ஏற்றுக சோணடு்தான 'ேர்்ணன'-
படத்தில் எம்.ஜி.ஆர்.நடிகேவில்ளல.
இ்த்ால் அந்த வாயபபு சிவாஜி ேக்ண-
ெள்த் க்தடிபகபா்து

 
எம்.மாகிரட
எலபடேம.

கேள்வி:-திரும்ணம் செயது 
சோணடபின படஙேளில் நடிபப-
தில்ளல எனறு முடிவு செயது விடடா-
ராகம நடிளே ந்யன ்தாரா.உணளம்யா  
கெர்?

பதில்:-எந்த லூசு அபபடி சொன-
்து...!புலிவாளலப பிடித்்தவ்ால் 
அள்த விடுத்்தான முடியுமா..!

நடிளே ந்யன்தாரா ச்தாடர்நது 
முன்ணி நடெத்திரஙேளின 
படஙேளில் ேவர்ச்சி்யாேவும் 
நடித்து ்தனனுளட்ய வணிே 
ெநள்த மதிபளப உ்யர்த்-
திக சோணகட செனறார் 
.்தமிழில் மடடுமல்லாமல் 
மளல்யாைம்,ச்தலுஙகு 
ஆகி்ய சமாழிேளிலும் 
நடித்து ்தனனுளட்ய 
நடெத்திர அந்தஸள்த 
ச்தனனிநதி்ய அை-

விற்கு விரிவாககி 
க சோணடார்.

்தற்கபாது 
அவரு-

ளட்ய நணபரும்,இ்யககுநருமா் அடலீ 
இ்யகேத்தில் ்த்யாராகி வரும்'ஜவான'எனும் 
இநதிபபடத்திலும் சபாலிவூட சுபபர் ஸடார் 

ஷாருகோனுககு கஜாடி்யாே நடித்து 
வருகிறார்.திளர உலகில் 

இரணடு ெோப்தஙேளை 
நிளறவு செயதிருககும் 
இவர் ்தற்கபாது 75 
ஆவது படத்தில் நடிக-
கிறார்.

ஜீ ஸடூடிக்யா நிறு-
வ்ம் ்த்யாரிககும் 
சப்யரிடபபடா்த 
படத்தில் கலடி சுபபர் 
ஸடார் எனற பட-
டத்ள்த ச்தாடர்நது 

்தகே ளவத்துக சோணடி-
ருககும் நடிளே ந்யன-

்தாரா ேள்தயின நா்யகி்யாே 
நடிககிறார் .இந்த திளரபப-

டத்ள்த அறிமுே இ்யககுநர் நிகலஷ் 
கிருஷ்்ணா இ்யககுகிறார். இந்தபபடத்தில் 
நடிளே திருமதி ந்யன்தாராவுடன நடிேர் 
சஜய மற்றும் ெத்்யராஜ் நடிககிகிறார்ேள்.
இவர்ேள் இருவருடனும் இ்தற்கு முன்ர் 
நடிளே ந்யன்தாரா 'ராஜாராணி'எனும் 
படத்தில் இள்ணநது நடித்திருககிறார்.அத்-
துடன திரும்ணத்திற்குப பிறகு ச்தாடர்நது 
படபபிடிபபில் பஙகு பற்றி வருகிறார்.

ஆர்.சு்தாேர்.
வத்்தளை.

கேள்வி:-ொய பல்லவி 
நடித்திருககும் 'ோர்கி' 
படத்தின ேள்த வித்தி்யாெ 
மா்்தாகம...அந்த ேள்த-
ள்யபபற்றி சோஞெம் 
சொல்லுஙேகைன?

பதில்:-இள்தபபற்றி 
ொய பல்லவிக்ய 
சொல்லுகிறார் படித்-

துப பாருஙேகைன...
 "ச்தாளலகோடசி 

செயதிேளிலும் ,தி்ெரி 
இ்தழேளிலும் இடம்-
சபறும் இது கபானற  
நிேழவுேளை மகேள் 
எளி்தாே ேடநது செனறு 
விடுகிறார்ேள். திளரப-
பட நடெத்திரஙேளின 
வாழநாளில் ஏற்-

படும் இனப துன-
பஙேள், பிரச்-
சிள்ேளை 
எவரும் 

ேணடு சோள்வதில்ளல. ஆ்ால் அ்தன 
பின்ால் உள்ை உணளமேளையும் 
பாதிகேபபடடவர்ேளுககு இந்த நீதித்துளற 
அளமபபின மூலம் கிளடககும் நி்யா்ய-
மா் உரிளமேள் குறித்தும் அறிமுே 
இ்யககுநர் சேௌ்தம் இராமச்ெநதின  அற்பு-
்தமா் வி்ாளவ எழுபபி,திளரகேள்தள்ய 
உருவாககி இருந்தார். நடிபபுககு ெவாலாே 
இருந்த்தால் இந்த ே்தாபாத்திரத்தில் நடிகே 
ஒபபுக சோணகடன. படபபிடிபபு ்தைத்-
தில்   கநரளல்யா் ஒலிபபதிவு எனப்தால் 
ஏராைமா் சுவாரஸ்யமா் ெம்பவஙேள் 
நளட சபற்ற். இருபபினும் திறளம்யா் 
ச்தாழில் நுடப ேளலஞர்ேளின உ்தவியு-
டன ்த்யாராகி இருககும் இந்த 'ோர்கி'அ-
ள்த்து ்தரபபு ரசிேர்ேளுககும் பிடிககும் 
எ் நம்புகிகறன"எனறார் ொய பல்லவி. 
இவர் ்தற்கபாது ராஜ் குமார் சபரி்யொமி 
இ்யகேத்தில் உலே நா்யேன ேமல்்ாெ-
னின ராஜ்ேமல் நிறுவ்ம் ்த்யாரிககும் 
சப்யரிடபபடா்த படத்தில் சிவோர்த்திகே்ய-
னுடன நடித்து வருகிறார் எனபதும் குறிப-
பிடத்்தகேது.

என.ராஜா
ேல்ா.

கேள்வி:- ்தனுஷ் நடித்து சவளிவநதி-
ருககும் ச்ாலிவுட திளரபபடத்தின சப்யர் 
என்?அவர் நடித்து அடுத்து சவளிவர-
விருககும் ்தமிழத் திளரபபடத்தின சப்யர் 
என்?
பதில் :-அவர் மு்தனளம்யா் கவடத்-

தில் நடித்திருககும் அந்த ச்ாலிவுட 
திளரபபடத்தின சப்யர்  'தி எகஸடர்ரி 
கஜர்மனி ஒப தி பககீர்' அடுத்து ்தமிழ 
மற்றும் ச்தலுஙகு சமாழியில் அவர் 
நடித்து வரும் படம் 'வாத்தி'.இந்தபபடத்தின 
ஃபர்ஸட லுக மற்றும் டீெர் அடுத்்தடுத்்த திே-
திேளில் சவளி்யாகி்.

கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
தி்ேரன வார மஞெரி,

கலக ்வுஸ, சோழும்பு--10. 

ம ளல்யாை இ்யககு்ர் அனூப எஸ. 
பணிகேர் இ்யகேத்தில் அமலாபால் 

ே்தாநா்யகி்யாே நடித்துள்ை திளரபபடம் 
'ேடாவர்'. இந்த படத்தில் ்ரிஷ் உத்்தமன, 
முனீஸோநத், திரிேன (ஆதித் அருண), 
பசுபதி, நிழல்ேள் ரவி, விக்ாத் 
ொேர், கவலு பிரபாேர், சஜ்ய ராவ், 
அதுல்்யா ரவி, ரித்விோ உள்-
ளிடட பலர் நடித்துள்ை்ர். 
அபிலாஷ் பிள்ளை வெ்ம் 
எழுதியுள்ை இந்த படத்திற்கு 
அரவிநத் சிங ஒளிபபதிவு 
செயதிருககிறார். இபபடத்-
திற்கு ரஞசின ராஜ் இளெ்ய-
ளமகே ஷான கலாகேஷ் 
பட ச்தாகுபபு பணிேளை 
கமற்சோணடுள்ைார். 
கிளரம் த்ரில்லர் ஜா்ரில் 
்த்யாராகி இருககும் இந்தப 
படத்தில் ்தட்யவி்யல் துளற 
நிபு்ணரா் பத்ரா எனற 
ே்தாபாத்திரத்தில் நடிளே 
அமலா பால் நடித்துள்ைார். 
அமலா பாலின இந்த புதி்ய 
ே்தாபாத்திரம் படத்தின 
மீ்தா் எதிர்பார்பளப அதி-
ேபபடுத்தியுள்ைது. 'ேடாவர்' 
படத்தின கபாஸட புசரா-
டகென பணிேள் ்தற்கபாது 
நளடசபற்று வருகினற். 
இந்த திளரபபடம் எதிர்வரும்  
12ஆம் திேதி டிஸனி பிைஸ 
்ாட ஸடார் ஓடிடி ்தைத்தில் 
சவளி்யாே உள்ைது. பல 
சமாழிேளில் ்த்யாராகும் 'புரா-
ஜகட கே' இந்த நிளலயில் 
'ேடாவர்' திளரபபடத்தின 
டிளரலர் ்தற்கபாது சவளி்யாகி 
உள்ைது. இந்த டிளரளல 
இளெ்யளமபபாைர் அனிருத் ்தன-
னுளட்ய ெமூே வளல்தை பகேத்-
தில் சவளியிடடார். இந்த டிளரலர் 
்தற்கபாது ெமூே வளல்தைஙேளில் 
ளவரலாகி வருகிறது.

நடிேர் நாே ளெ்தன்யாவும் நடிளே ெமந்தாவும் பிரிவ்தாே ேடந்த அககடாபர் 
மா்தம் அறிவித்்ததில் இருநது இருவரது வாழகளேயிலும் ஏேபபடட  டகரால்ே-

ளையும் க்டரடேளையும் ெநதித்து வருகினற்ர்.
ஒரு பகேம் ெமந்தா என் ொதித்்தாலும் நாே ளெ்தன்யாளவ பிரிந்ததில் 

இருநது ஏேபபடட சநேடடிவ் ேசமணடடுேள் அவளர டார்ச்ெர் செயது வருகின-
ற்.

இநநிளலயில், நாே ளெ்தன்யாவும் அக்த கபானற பிரச்ெள்யில் சிககி இருப-
ப்தாே ச்தரிவித்துள்ைது ரசிேர்ேளை அதிர்ச்சியில் ஆழத்தி உள்ைது.

 மு்தல் படத்தில் முளைத்்த ோ்தல் ோர்ணமாே நடிளே ெமந்தாளவ நடிேர் 
நாே ளெ்தன்யா திரும்ணம் செயது சோணடார். கிடடத்்தடட 4 ஆணடுேள் 
ஆ்ந்தமாேவும் அனபாேவும் செனற இருவரது வாழகளேயும் ேடந்த 
ஆணடு அககடாபர் மா்தம் முடிவுககு வந்தது. இருவரும் பிரிவ்தாே அறி-
வித்்த நிளலயில், ஏேபபடட ரசிேர்ேள் அதிர்ச்சி அளடந்த்ர். அ்தன 
பிறகு ெமந்தா மீது ்தபபா? நாே ளெ்தன்யா இனச்ாரு சபணள்ண 
ோ்தலிககிறாரா? எ் ஏேபபடட வ்தநதிேள் கிைம்பி். 

ஆ்ால், கிடடத்்தடட ஒரு வருடம் ஆே உள்ை நிளலயில், இருவ-
ருகம அடுத்்த்தாே ்யாருடனும் கடடடிங செல்வது கபால எந்த-
சவாரு ்தேவலும் சவளி்யாேவில்ளல. இருவரும் ச்தாடர்நது 
்தனி்யாேகவ ்தஙேைது சினிமா ப்ய்ணத்ள்த கநாககி ப்யணித்து 
வருகினற்ர். 

மள்வி ெமந்தா பாலிவுடடில் ொதித்்த நிளலயில், ்தானும் 
பாலிவுடடில் சபரி்ய ொ்தள் பளடகே கவணடும் எ் 
அமீர் ோன படத்தில் நடிகே ஒபபுக சோணடார் நாே 
ளெ்தன்யா.

 இநநிளலயில், ெமீபத்தில் நாே ளெ்தன்யா அளித்்த 
ஒரு கபடடியில், எனனுளட்ய சினிமா மற்றும் என 
உளழபளப பற்றி ்யாரும் சபரி்தாே கபசுவ்தாே 
ச்தரி்யவில்ளல. இத்்தள் மா்தஙேள் ஆகியும் 
எனனுளட்ய சொந்த வாழகளேப பற்றி்ய கூச்ெல்-
ேகை அதிேம் ஒலித்து வருகினற். ஆ்ால், 
அள்தப பற்றிச்யல்லாம் எ்ககு எந்த ேவளல-
யும் இல்ளல, இக்த வாய நாளைககு என 
படஙேளையும் என உளழபளபயும் பற்றி 
சபருளம்யாே கபெத் ்தான கபாகினற்ர், 
அ்தற்ோே எபகபாதுகம ேடுளம்யாே 
உளழபகபன எ் கபசி உள்ைார்.

ரேகா நாயர்

கலைகளில் கைந்தபடி 
பயணிக்கும் நடிலக 
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‘பாஸ் என்ற ோஸ்்க-
ரன்' ேடத்தின் 2-ம் 

ோ்கத்்த எடுக்க திடடமிடப்டடுள்து 
்சந்தாைத்்த எப்ேடிைாவைது ேடிக்க ்வைத்துவிட 

பவைணடும் என்ேதில் ேடி்கர ஆரைா உறுதிைா்க இருககி -
றார. ே்்கசசு்வை ேடி்கரா்க சினிமைா வைாழ்க்்க்ை ்தாடங்-

கிை ்சந்தாைம், ேடிப்ேடிைா்க ்கா்மைடி ேடி்கரா்க ேடங்்களில் 
ேடிப்ே்த கு்றத்துக்்காணடார. 2014-ம் ஆணடு 'வைல்லவைனுககு 

புல்லும் ஆயுதம்' ேடத்தின் மூலம் ்கதாோை்கைா்க அறிமு்கமைாைார. 
இதன் பிறகு 'இனிபமைல் இப்ேடிதான்', 'ட்கால்டி', 'பிஸ்ப்காத்', 'ோரிஸ் 

்ெைராஜ்', 'டிககிபலாைா', '்சோேதி', 'குலு குலு' போன்ற ேல்பவைறு ேடங் -
்களில் ்கதாோை்கைா்க ேடித்திருந்தார. 

்ேரிை ்கதாோை்கர்களுடன் ே்்கசசு்வை பவைடங்்களில் ேடிக்க வைாய்ப்பு்கள 
வைந்த போதும், 'ஹீபராவைா்கத்தான் ேடிப்பேன்' என்ற ்்காள்்கயில் ்சந்தாைம் 
உறுதிைா்க இருககிறார. இந்த நி்லயில் 'ோஸ் என்ற ோஸ்்கரன்' ேடத்தின் 2-ம் 
ோ்கத்்த எடுக்க திடடமிடடுள்ைர. 

2010-ம் ஆணடில் ஆரைா, ேைன்தாரா, ்சந்தாைம் ஆகிபைார ேடிப்பில் 
்வைளிைாை இந்த ேடம் மி்கப்்ேரிை ்வைற்றி ்ேற்றது. குறிப்ோ்க ஆரைா-
்சந்தாைம் இ்டபைைாை ே்்கசசு்வை ்காடசி்கள மி்கவும் ரசிககும்ேடிைா்க 
அ்மைந்தது. எைபவை தற்போது உருவைாகும் இந்த புதிை ேடத்திலும் ்சந்தா -
ைம் ே்்கசசு்வையில் ்கலக்க பவைணடும் எை ேட குழுவிைர விரும்பு -
கிறார்கள. ஆைால் ்கதாோை்கைா்க ேடித்து வைரும் ்சந்தாைம், தற்போ -

துள் சூழ்நி்லயில் இதற்கு ஒப்புக்்காளவைாரா என்ேது 
ப்களவிககுறிைா்க இருககிறது. ஆைால் ்சந்தா -

ைத்்த எப்ேடிைாவைது ேடிக்க ்வைத்துவிட 
பவைணடும் என்ேதில் ேடி்கர ஆரைா உறு -

திைா்க இருககிறார. இதைால் தூது 
புறாவைாய் இருந்து ்சந்தாைத்்த 

அவைர தாொ ்்சய்து வைருகி -
றார.
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'கடாவர்'



தலை முடிலைப் பராமரிப்பதற்கு காைஙகாைமாக 
பைனபடுத்தி வரும் பபாருடகளில் ஒனறு சீைககாய். 
இனறு நம்லமச் சுற்றி ஏற்படடிருககும் சுற்றுச் சூழல் மாசு, 
மன அழுத்தம் நிலைநத வாழகலக முலை பபானைலவ 
முடி உதிரதல் பிரச்சிலனலை அதிகரிககச் பெய்கினைன. 
இலதத் தடுப்பதற்கு பல்பவறு சிகிச்லெ முலைகள் இருந-
தாலும், இைற்லகைான மற்றும் எளிலமைான முலைபை 
சீைககாய்த்தூள் பைனபாடு ஆகும். 

அொசிைா பகானசினனா மரத்தில் இருநது பபைப்படும் 
சீைககாய், வருடம் முழுவதும் எளிதில் கிலடககக கூடிைது. 
விலை மலிவானது. தீலம விலைவிககும் பவதிப்பபாருட-
கள் இல்ைாதது. சீைககாய் பைனபடுத்துவதால் தலைப்ப-
குதியில் உள்ை ெருமம் வைண்டு பபாகாமல் ஈரப்பதத்து-
டன இருககும். இனலைை சூழல் சீரபகடுகைால் முடியில் 
ஏற்படும் அமிை, கார ெமநிலை மாற்ைம் சீராகும். பபாடுகு 
நீஙகும். பொறி, சிரஙகு, பலட, பகாப்புைஙகள் பபானை 
ெரும பிரச்சிலனகள் குணமாகும். 

முடி உதிரதல் பிரச்சிலன இருப்பவரகள் வாரம் 
இரண்டு முலை சீைககாய்த்தூள் பைனபடுத்தி, 
தலைககுக குளிககைாம். தலையில் பதஙகாய் 
எண்பணய் தடவி மொஜ் பெய்த பினபு, சீைக-
காலைப் பைனபடுத்தைாம். இதன மூைம் 
கூநதல் உதிரவது, இைநலர, அரிப்பு பபானை 
பிரச்சிலனகள் தீரும்.

பெம்பருத்தி, பவநதைம், பூைாஙகிழஙகு, 
எலுமிச்லெ பழத் பதால், பச்லெ பைறு, காய்நத 
பநல்லி, ஆவாரம் பூ ஆகிைவற்லை சீைககாயுடன 
கைநது பபாடிைாக அலரத்துகபகாள்ை பவண்டும். 

தலையில் எண்பணய் தடவி 10 நிமிடம் 
கழித்து, இநதப் பபாடிலை உபபைாகப்-
படுத்தி குளித்தால் கூநதல் பபாலி-
வுடன இருககும்; வைரச்சி அதி-
கரிககும். 

சீைககாய், எண்பணய்ப் 
பலெலை நீககி 
கூநதலை மிருது-
வாககும் தனலம 
பகாண்டது.

10 2022 ஓகஸ்ட் 7 ஞாயிற்றுக்கிழமை

கத்திரி வெயில் ஆரம்பிச்ாசசு. சுட்வடெரிக்-
கும் சூரியமை பார்க்கும் பபாபே கணகள் 
எல்்ாம் வேறிபபது பபான்ற உணர்வு ஏற்ப-
டும். இநே வெயிலில் வெளிபய அலுெ -்
கம் வ்ல்லும் வபணகள் காம்யில் எழுநது 
பைக்கப பபாட்டுக் வகாணடு கிளம்பி அலு-
ெ்கம் வ்ல்ெேற்குள் அெர்கள் பபாட்டெ 
பைக்கப எல்்ாம் கம்நது ொடிய பராஜா 
ை்ர் பபால் ெேங்கிவிடுகி்றார்கள். அலுெ-
்கம் ைட்டுைல்் வெளிபய எங்கு வ்ன்றா-
லும் ோன ஃபவரஷ்ாக இருக்க பெணடும் 
எனறு விரும்புொர்கள்.

வெயில் கா்த்தில் ஏற்படும் வியர்மெ 
ஒரு பக்கம்... ைறுபக்கம் சுட்வடெரிக்கும் 
சூரியனின ோக்குேல் எை இரணமடெயும் 
்ைாளிக்க பெணடும். அேமை எவொறு 
்ைாளித்து எபபபாதும் ஃபரிட்ஜில் மெத்தி-
ருக்கும் அபபிள் பபால் ஃபவரஷ்ாக இருக்-
க்ாம்.

‘‘வபாதுொக வபணகள் வெளிபய 
எங்கு வ்ன்றாலும், பைக்கப அணியாைல் 
வ்ல்ெது ெழக்கமில்ம். பைலும் இநே 
வெயில் கா்த்தில் பைக்கப பபாட்டொலும் 
வியர்மெ காரணைாக எல்்ாம் கம்நதுவி-
டும். குறிபபாக ொய் ைற்றும் மூக்குப பகு-
தியில். அேைால் அநே இடெம் ைட்டும் கருப-
பாக ைாறி இருக்கும். காம்யில் பபாட்டெ 
பைக்கப ைாம் ெமர அபபடிபய இருக்-
கும்னு வ்ால்் முடியாது. வியர்மெ கார-
ணைாக எல்்ாபை ெழிநது பார்க்கும் பபாது 
பெ்ற ைாதிரி இருக்கும். ஆைால் அது கம்ந-
ோலும் பார்க்க விகாரைாக இல்்ாைல் இருக்-
கணும். அேைால் வெயில் கா்த்தில் எபபடி 
பைக்கப பபாட்டுக் வகாள்ள்ாம்... அமே 
கம்யாைல் பார்த்துக் வகாள்ெது பற்றி 
வேரிநது வகாள்ள்ாம்.

பைக்கப பபாடுெேற்கு முன அேற்கு 
நம்மை ேயார் வ்ய்து வகாள்ள பெணடும்.

அநே ேயார் நிம்யிமை யாரும் கமடெப-
பிடிபபதில்ம். இநே நிம்க்கு பி்றகு 
ோன பைக்கபபப பபாட்டுக் வகாள்ளணும் 
எனபமே எல்்ாரும் கெைத்தில் வகாள்ெது 
அெசியம். இநே மும்றயிமை பினபற்றி-
ைால் பைக்கப கம்யாைல் அபபடிபய 
இருக்கும். பைக்கப வபாறுத்ேெமர எல்்ா-
ரும் வ்ய்யும் முேல் ேபபு, குளித்துவிட்படொ 
அல்்து முகத்மே கழுவிய பி்றபகா, வியர்க்க 
வியர்க்க பைக்கப பபாடுகி்றார்கள்.

பைக்கபபில் மிகவும் முக்கியைாைது  
ஃபவுணபடெ்ன. நாம் வியர்க்கும் பபாது 
பைக்கப பபாடுெோல், ்ருைத்தில் உள்ள 
துொரங்கள் ெழியாக வெளிபயறும் 
வியர்மெ நாம் பபாட்டு இருக்கும் ஃபவுண-
படெ்ன ்ருைத்போடு ப்ராைல், கம்ந-
திடும். அேைால் பைக்கப பபாடுெேற்கு 
பத்து நிமிடெம் முன ஐஸ்கட்டியால் முகம் 
ைற்றும் கழுத்து பகுதியிமை நனகு பேய்க்க 
பெணடும். ஐஸ்கட்டி இல்ம் என்றால் 
ஐஸ் பொட்டெமர முகத்தில் நனகு வேளிக்க-
்ாம். 

இேைால் ்ருைத்தில் உள்ள துொரங்கள் 
எல்்ாம் இறுக்கைாகி வியர்மெ ெழிெமே 
ேடுக்கும். இமெ இரணடும் இல்ம் என-
்றாலும் பனனீமர ஒரு பாட்டிலில் ஊற்றி 
ஃபிரிட்ஜில் மெக்க பெணடும். அமேக் 
வகாணடும் முகத்திமை நனகு துமடெக்க-
்ாம்.

இேைால் ்ருைத்தில் உள்ள துொரம் 
இறுக்கைாகும். பைலும் ்ருைம் ொ்மையா-
கவும் இருக்கும். இமெ எல்்ாம் முகத்மே 
நனகு கழுவிய பி்றகும் பைக்கப பபாடுெ-
ேற்கு முனபும் வ்ய்ய பெணடும். குறிபபாக 
எணவணய் ்ருைம் உள்ளெர்கள் இேமை 
கமடெபபிடிபபது அெசியம். அெர்களுக்கு 
எபபபாதும் ்ருைத்தில் எணவணய் ெழிநது 
வகாணடு இருக்கும். இதில் வியர்மெ ைறு-

பக்கம். இரணடும் ப்ர்நது பைக்கபபிமை 
விகாரைாக ைாற்றிவிடும்.

அெர்கள் ஒரு பாட்டிலில் ேணணீர் ஊற்றி 
அதில் கிராம்பு, புதிைா இம் ப்ர்த்து 
ஃபிரிட்ஜில் மெக்கவும். அமெ ேணணீ-
ரில் நனகு ஊறிவிடும். எணவணய் ்ருைம் 
உள்ளெர்கள் பைக்கப பபாடுெேற்கு முன 
இநே ேணணீமரக் வகாணடு முகத்மே கழு-
ெ்ாம். இேைால் எணவணய் பம் ைற்றும்  
வியர்மெ இரணடும் கட்டுபபடும். அேன 
பி்றகு பைக்கப பபாட்டொல் எணவணய் பம் 
உள்ளெர்களுக்கும் அழகாக இருக்கும்.

பைக்கபபின முக்கிய வபாருபள ஃபவுண-
படெ்னோன எனபோல், வெயில் கா்த்தில் 
ம்ட்வெயிட் ஃபவுணபடெ்மை பேர்வு 
வ்ய்ெது நல்்து. அோெது சிம்பிள் பைக்கப-
பிற்கு பயனபடுத்ேபபடும் ஃபவுணபடெ்ன. 
இநே பநரத்தில் மை வடெபினி்ன ஃபவுண-
படெ்ன வகாணடு பைக்கப பபாடுெமே 
ேவிர்க்க பெணடும். ஏ.சி அம்றயிப்பய 
உட்கார்நது இருபபெர்கள் என்றால் மை 
வடெபினி்ன பைக்கப டிமர வ்ய்ய்ாம்.

வெளிபய வ்ல்பெர்களாக இருநோல், 
்ருைத்போடு ஒன்றாக இமணயக்கூடிய 
ஃபவுணபடெ்மை பயனபடுத்ே்ாம். 
இேைால் வியர்மெயால் பைக்கப கம்நோ-
லும், அநே பகுதி திட்டுத் திட்டொக வேரியாது. 
ஃபவுணபடெ்ன இபபபாது ்னஸ்கிரீன 
ேனமைபயாடும் கிமடெக்கி்றது. ்னஸ்கி-

ரீன பபாடும் பபாது, அதிகைாக வியர்க்-
கும். அமே ேவிர்க்க ்னஸ்கிரீன அமைபபு 
வகாணடெ ஃபவுணபடெ்மை பயனபடுத்ே-
்ாம். பைலும் ்னஸ்கிரீன ஒரு நாள் முழுக்க 
ப்ன ேராது. அது மூனறு ைணி பநரம் ெமர 
ோன பெம் வ்ய்யும். அேைால் ஒரு மும்ற 
்னஸ்கிரீனபபாட்டொலும், நானகு ைணி 
பநரத்திற்கு பி்றகு ைறுபடியும் முகத்மே 
கழுவி, பயனபடுத்ே பெணடும். அபபபாது-
ோன பார்க்க ஃபவரஷ்ாக இருக்கும்.

ஃபவுணபடெ்ன அடுத்து கணகளுக்காை 
பைக்கபபில் கெைம் வ்லுத்ே பெணடும். 
வெயில் கா்த்தில் கணகளுக்கு அதிகபப-
டியாை பைக்கப அெசியமில்ம். கணமை 
ைட்டுபை பபாதுைாைது. சி்ர் ஐ ப்படொ, 
ஐ ம்ைர், ைஸ்காரா எல்்ாம் பபாட்டுக் 
வகாள்ொர்கள். முடிநேெமர அெற்ம்ற 
ேவிர்க்க்ாம். ைஸ்காரா அல்்து ஐம்ைர் 
பபாடெ விரும்புபெர்கள் ொட்டெர் பரூப 
பயனபடுத்ே்ாம். வியர்மெ முகத்தில் 
ெழிநோலும் இமெ கமரநது முகத்மே கருப-
பாக ைாற்்றாைல் பாதுகாக்கும். கணகமள 
அடுத்து அழகாக எடுத்துக் காட்டுெது உேடு 
ோன. உேட்டிற்கு பைட்பினிஷ வகாணடெ 
லிபஸ்டிக்கிமை பேர்வு வ்ய்ய்ாம். லிபஸ்-
டிக் லிக்விட் பபஸ் வகாணடும் ெருகி்றது. 
வெயில் கா்த்தில் அமே ேவிர்க்க்ாம்.  
காரணம் வெயிலில் அது உருகி உேடுகமள-
யும் ோணடி வெளிபய ெழியும்.

சாடிக்கு ஏற்ற மூடிப�ால
ஆடிக்கு ஏற்ற ஒப�னை

திைமும் 
இரவில் படுக்கும் முன 

உேடுகளில் வெணவணமய 
ேடெவி ெநோல் உேடுகள் 

ோைாக ெ்றணடு பபாகாது, 
அல்்து காய்நது பபாகாது. 

நைது உேடுகளில் ெ்றட்சி 

ஏற்படுெ-
ேற்கு, அல்்து 

அடிக்கடி காய்நது 
பபாெேற்கு நைது 

உடெலின வெபபநிம் 
உயர்நது விட்டெேன அறிகுறிபய 

இது. ஆகபெ உேட்மடெ 
நாவிைால் ெருடி ஈரைாக்கு-
ெமே விடெ உஷணத்மேக் 

கும்றக்கும் பைாமர 
அடிக்கடி நாம் பருகி 
ெர பெணடும். 

வெணவணய் 
சிறிது எடுத்து அடிக்கடி 

்ாபபிட்டு ெர 
பெணடும். 

ஒவவொரு நாள் இரவில் 
வெணவணமயக் வகாஞ்ம் 

உேட்டில் ேடெவிக்வகாணடு படுக்-
மகக்கு வ்ல்்  பெணடும். இெற்றின 

காரணைாக நைது உடெலில் 
ஏற்பட்டுள்ள  உஷணம் 
கும்றயும், உேடுகளும் 
ோைாகபெ ெ்றணடு 
பபாகாது, அல்்து 
காய்நது பபாகாது. 

உேடு வ்ாரவ்ாரபபாக 
ெ்றட்சியாக இருநோல், 

பேனுடென ்ர்க்கமரமய ப்ர்த்து ப்்ாக 
பேய்த்ோல் உேடு மிருதுொகி விடும். 

உதடு வறட்சியடையாமல் தடுக்க...

கூநதல் வளர்ச்சிககு சீயக்காய்...!
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மருதாணி இடுதல், ததயல் 
பயிற்சி, அழகியல்்கதை 

மற்றும் ஆயுள்வேதிக் அழகியல்-
்கதை ஆகிய பயிற்சி நெறி்கதைக் 
பூர்த்திநெயத யுவேதி்களுக்கு ொன்றிதழ் 
மற்றும் விருது வேழங்கும் நி்கழ்வு மட்-
டக்்கைப்பு - ஏறாவூர் அலி்கார் ்தசிய 
பாடொதை மணடபத்தில் ெதடநபற்-
றது.சி்ேஷட ஊட்கவியைாைர் எம்ஜிஏ. 
ொஸர் ததைதமயில் ெதடநபற்ற இந்-

நி்கழ்வில் பிே்தெ சு்காதாே தவேத்தியதி-
்காரி ொபிறா வேசிம்     பிேதம அதிதியா-
்கக் ்கைந்துந்காணடார். 

முன்்ா பியூட்டி ்�ாம் நிறுவே-
்த்தின் ஏற்பாட்டில்    ெர்வேமத ஆசி-
யுடன் ெடாத்தப்பட்ட இந்நி்கழ்வில்  
ஏறாவூர்ப்பற்று பிே்தெ ெதப உறுப்-
பி்ர் என்.் மா்க் ோஜன்,  ஏறாவூர் 
ெ்கே ெதபயின் முன்்ாள தவிொைர் 
எம்ஐ எம். தஸ்லிம், நபாலிஸ் அதி்காரி 

அஸ்ேப் ்காரியப்பர் மற்றும் ஊட்க நிறுவே-
்ங்்களின் பிேதிநிதி்கள பைரும் வி்ெட 
அதிதி்கைா்கக் ்கைந்துந்காணட்ர்.
மட்டக்்கைப்பு, அம்பாதற, திரு்்காண-
மதை, நபாைன்்றுதவே, குருொ்கல், 
்கணடி, ந்காழும்பு ,்காலி மற்றும் அனு-
ோதபுேம் ்பான்ற               பல்்வேறு 
மாவேட்டங்்கதைச் ்ெர்ந்த யுவேதி்கள   
இதன்்பாது ொன்றிதழ்்கதைப் நபற்-
றுக்ந்காணட்ர். இேணடு மற்றும் 

ஆறு மாத்காை பயிற்சி நெறியித்ப் 
பூர்த்தி நெயத 63 யுவேதி்களுக்கு ொன்-
றிதழ் வேழங்்கப்பட்டதுடன்    இறுதியில் 
ெடாத்தப்பட்ட ்பாட்டி நி்கழ்சியில் நவேற்-
றிநபற்ற   17 யுவேதி்கள விருது்கள 
வேழங்கி ந்கௌேவிக்்கப்பட்டதா்க   நிறுவே-
்த்தின் மு்காதமத்துவேப் பணிப்பாைர்    
மு்ாபிறா றிஸ்வோன் நதரிவித்தார். 
2021 ஆம் ஆணடு ெடாத்தப்பட்ட 
மருதாணி இடுதல் ்பாட்டியின்   

சிறப்பு விருதித்  ்கணடி- ந்கலிஓயா 
பிே்தெத்ததச்்ெர்ந்த    முதபைா 
மு்ாபர் நபற்றுக்ந்காணடார். இவவே-
ருடத்திற்்கா் ்பாட்டியின்    சிறப்பு 
விருது நபாைன்்றுதவேதயச் 
்ெர்ந்த மசூபா மஸாஹிருக்கு வேழங்-
்கப்பட்டது. 

அழகியல்கலை பயின்றோருக்கு விருது்கள்

(ஏறாவூர் நிருபர்- ொஸர்) ...?

Thanuja Singam

ெந்தியா அழகுோஜா, துஷான் பிேொத்

அஸாம்,
250 C, அக்்கதேப்பற்று

துதேோொ சு்ேஷ,
ந்காழும்பு

்கதைஞர் ையன் நபான் பத்மொதன்

விஜய,
ந்காழும்பு

Aakeef 
Ahammad
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 நிறம் தீட்டுங்கள்

வழி்காட்டுங்கள்

த�ொடர்புபடுத்துங்கள்

ப�ாருத்தமான இடததில் பவட்டி ஒட்டுங்கள்

07 
வித

திய
ாசங

்கள
ை 

்கண்
டுபி

டியு
ங்க

ள்
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படங்களும் த்கவல்களும் : 

ம�ொஹ�ட் ருஸ�ொன்...?
(நீர்்கொழும்பு தின்கரன் நிருபர)

துவிச்சக்கர வண்டி்களின் பாவனை 
அதி்கரிபபால் வவனைபபளு 
அதி்கரித்துள்ளது; வினை்களும் உயர்வு
நீர்கொழும்பு பகுதியில் துவிச்சககர வண்டி திருத்தும் ஆனந்த குமொர

எரிப�ாருள் பெருக்கடியுடன் 
துவிச்சக்கர வண்டிக்கு ைவுசு 
அதிகரித்துள்்ளது. ்சாதாரண 

ப�ாதுைகன் முதல் அலுவலகங்-
களில் �ணியாற்றும் அதிகாரிகள் 
வமர துவிச்சக்கர வண்டிமய �யன்-
�டுத்த ஆரம்பித்துள்்ளனர். சிறுவர் 
முதல் வ்ளர்்நதார் வமரயிலான 
அநெகைாநனார் வயது நவறு�ா-
டின்றி ப�ாதுவாக தைது ந�ாக்குவ-
ரத்து ெடவடிக்மககளுக்காக துவிச-
்சக்கர வண்டிகம்ளயும் �யன்�டுத்தி 
வருகின்்றனர். 

நீர்பகாழும்பு பிரநத்சத்திலும் 
துவிச்சக்கர வண்டிகளின் �ாவமன 
அண்மைக் காலம் பதாடக்கம் அதி-
கரித்நத காணப�டுகின்்றது. புதிய 
துவிச்சக்கர வண்டிகம்ள மிகவும் 
நெர்த்தியான மும்றயில் ப�ாருத்-
திக் பகாடுத்தல் ைற்றும் �மழய 
துவிச்சக்கர வண்டிகம்ள ்சரிப்சய்து 
அதற்கான உரிய உதிரிப �ாகங்-
கம்ள  நெர்த்தியான மும்றயில் 
ப�ாருத்திக் பகாடுத்து வரும்  வீ. 
ஆன்த குைார் என்�வமர " ொன் 
பராம்� பிஸி" �குதிக்காக நீர்பகா-
ழும்பு கட்டுவ பிரநத்சத்திலுள்்ள 

ம்சக்கிள் கமடபயான்றில் ்ச்தித்-
நதன் .

நகள்வி: துவிச்சக்கர வண்டிக-
ம்ளநய நீங்கள் ்சரிப்சய்து பகாடுக்-
கின்றீர்கள் .  நீங்கள் இ்த பதாழிமல 
எங்நக கற்றுக் பகாண்டீர்கள் ?

�தில் : நீர் பகாழும்பு  கட்டுவ,    
சிலா�ம் வீதியில் அமை்துள்்ள 
இ்த ம்சக்கிள் விற்�மன கமட-
யிநலநய இ்த பதாழிமல ொன் 
கற்றுக் பகாண்நடன் .

நகள்வி : உங்களுமடய பி்ற்த 
ஊர் எது?

�தில் : ொன் �தும்ள " ஸ்பிரிங் 
பவளி " என்்ற நதாட்டப பிரநத்சத்தி-
நலநய பி்ற்நதன் .

நகள்வி :  உங்களுமடய கல்வி 
ெடவடிக்மககள் �ற்றி கூ்றலாைா ? 

�தில்: ொன் பி்ற்த ஊர் பிரநத்சத்-
திலுள்்ள தமிழ் �ாட்சாமலபயான்றி-
நலநய  �டித்நதன் . வீட்டுப ப�ாரு-
்ளாதாரத்துக்கு உதவியாக பதாழில் 
நதடி நீர்பகாழும்புக்கு வ்நதன்.  

நீர்பகாழும்புந்ளநய பதாழில் 
ப்சய்து வருகிந்றன் . 

நகள்வி : அபந�ாது உங்களு-
மடய  வயது எத்தமன ?

�தில் : அபந�ாது எனக்கு சுைார் 
15 அல்லது 16 வயது இருக்கும் 
என்று நிமனக்கிந்றன் .

நகள்வி : நீங்கள் திருைணம் ப்சய்-
துள்ளீர்க்ளா ?

�தில் : ஆம். இபந�ாது எனக்கு 
31 வயதாகின்்றது. எனக்கு பிள்ம்ள 
இருக்கின்்றது. ொங்கள் மிகவும் 
்ச்நதாஷைாக  வாழ்கின்ந்றாம் . 

நகள்வி : நீங்கள் இ்த ம்சக்கிள் 
கமடயில் மிகவும் ெம்பிக்மகயு-
டன் நவமல ப்சய்கிறீர்கள் என்று 
கமடயின் உரிமையா்ளர் சுனில் 
லால் ப�ர்னாண்நடா (65) கூறுகி-
்றார். அது �ற்றி கூ்ற முடியுைா ?

�தில் : ஆம் . ொன் இ்த 
ம்சக்கிள் கமடயில் ந்சர்்து  15 
வருட காலைாகின்்றது .  கமடயின் 
உரிமையா்ளருடன் மிகவும் அன்-
�ாகவும் ைரியாமதயாகவும் ொன் 
ெட்து பகாள்கின்ந்றன். மிகவும் 

�ணிவான மும்றயில் எ்த பதாழி-
மலயும் கற்றுக் பகாண்நடன்.   
முதலாளி எனக்கு  பதாழில் ்சம்-
�்தைான ்சகல விடயங்கம்ளயும் 

அழகான மும்றயில் 
கற்றுக் பகாடுக்கின்்றார் .

நகள்வி: உங்களுமடய கமடயில் 
எவவா்றான துவிச்சக்கர வண்டிகள் 
வாடிக்மகயா்ளர்களுக்கு ப�ாருத்திக் 
பகாடுக்கப�டுகின்்றன ?

�தில் : நீர்பகாழும்பு ெகரத்துக்கு 
அண்மையிநலநய  எைது கமட 
அமை்துள்்ளது . அதனால் �ல்நவறு 
வமகயான ம்சக்கிள்கள் இங்கு வரு-
கின்்றன. 

்ச்மதயில் தற்ந�ாது விற்�மன 

ப்சய்யப�டுகின்்ற அமனத்து துவிச-
்சக்கர வண்டிகளும் எைது கமடயில் 
ப�ாருத்திக் பகாடுக்கப�ட்டு வரு-
கின்்றன.

நகள்வி : நீங்கள் இ்த ம்சக்கிள் 
கமடயில் பதாழிலுக்கு ந்சர்்த   ஆரம்-
�த்தில்   எவவா்றான  நவமலகள்  உங்-
களுக்கு கிமடத்தது?

�தில் : ம்சக்கிள் டியூபகளுக்கு காற்-
்றடித்தல் ைற்றும் �ழுது அமட்த 
டியூபகம்ள ஒட்டுதல் ஆகிய பதாழில்-

கம்ளநய ொனும் எனது முதலாளியும்  
இமண்து ந்சர்்து ப்சய்து வ்நதாம்.

நகள்வி : எவவா்றான நதமவகம்ள 
நிம்றநவற்்ற வாடிக்மகயா்ளர்கள் வரு-
கின்்றனர்?

�தில் :   ம்சக்கிள்கள் ைற்றும் 
நைாட்டார் ம்சக்கிள்கள் ஆகியவற்-
றின் �ழுதமட்த டியூபகம்ள ஒட்டு-
வமதநய ொங்கள் ஆரம்�த் பதாழிலா-
கச ப்சய்நதாம் . அபந�ாது மிகவும் 
கும்றவான ம்சக்கிள்கந்ள ப�ாருத்-
துவதற்காக  வ்தன . எனினும் ொம் 
வழமையான மும்றயில் �ழுதமட்த 
டியூபகம்ள �ழுது �ார்த்து பகாடுத்து 
வருகின்ந்றாம் .  டீ்சல் ைற்றும் 
ப�ற்ந்றால் தட்டுப�ாடுகள் ஆரம்�-
ைான முதல் நீர்பகாழும்பு பிரநத்சத்தில் 
துவிச்சக்கர வண்டிகளின் �ாவமனகள் 
அதிகரித்தன . அதனால் பிரநத்சவாசிகள் 
தைது அன்்றாட �ாவமனக்கு துவிச்சக்கர 
வண்டிகம்ளநய அதிகைாக �ாவிப�-
தற்கு ஆரம்பித்தனர்.  எனநவ கமடக்கு 
வரும் ம்சக்கிள்களின் எண்ணிக்-
மககளும் அதிகரித்தன. இருவரால் 

ைாத்திரம் இவற்ம்ற ்சைாளிக்க 
முடியவில்மல. அதனால் அண்மை-
யில் ஒருவமர நவமலக்கு ந்சர்த்துக் 
பகாண்நடாம் .

 நகள்வி: ொட்டில் தற்ந�ாது துவிச-
்சக்கர வண்டிகளின் �ாவமனயும் 
அதிகரித்துள்்ளது . துவிச்சக்கர வண்டி-
களுக்கான  உதிரிப �ாகங்களின் விமல-
களும் அதிகரித்துள்்ளன . இது �ற்றி 
என்ன கூறுகிறீர்கள் ?

�தில் : அண்மைக் காலைாக  இவ-
வா்றான நிமலமைநய காணப�டு-
கின்்றது. கும்ற்த வருைானமுள்்ள 
குடும்�ங்கம்ளச ந்சர்்த ைக்கந்ள 
துவிச்சக்கர வண்டிகம்ள அதிகைாக 
�ாவித்து வருகின்்றனர் . அர்சாங்கம் 
துவிச்சக்கர வண்டிகளின் விமலகள் 
ைற்றும் அதன் உதிரிப �ாகங்களின் 
விமலகளுக்கு கட்டுப�ாட்டு 
விமலகம்ள நிர்ணயம் ப்சய்தால் 
ப�ாதுைக்களின் வாழ்வாதாரத்-
துக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்-
கும் என்�நத எனது எதிர்�ார்ப�ா-
கும் .
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வாழ்வின் பயண வழிபாட்டில் ஆயி-
ரமாயிரம் முகஙகள் வந்து சேரு -

கின்்றன. பின்பு பிரிந்து சபாகின்்றன. 
பரிவும் பிரிவுமான பயண வழிபாட்டில் 
அழியாச் சுவடுகளையும், ஆ்றாவடுககளை-
யும் ககாண்ட கவட்டுமுகம்்ான் வாழ்்கெ-
னும் புதிரகசகாெம்.
இந்் புதிரகசகாெத்தில் வந்துசேரும் முகங-

களின் அக வளரப்டம் அழகானது. அது 
கவறும் உளரயா்டல்கைாொனது மட்டுமான-
்ல்;ெ. உணரவுகைாலும் உயிரப்புகளினா-
லுமானது. இன்ப துன்பஙகளினாொனது, 

ஏற்ற இ்றககஙகைாொனது. கவறறி, 
ச்ால்விகைாொனது. அன்பினாொனது. 

அககள்றயினாொனது..... இப்படித்்ான் 
வாழ்வின் வயசோட்்டஙகளில் ஒவகவாரு 
நகரச்சியிலும் நம்மில் வந்து சேருசவாம் 

பெர. வந்் வி்மும் பின் கேன்்ற வி்மும் 
கூ்ட  சிந்்ளனயளெயாகி மீள் மீள் அளேகய-
ழுப்பிக ககாணடிருககும்.

எனது மூன்்றாம் நான்காம் வயசில் நான் 
அரிவரியில் சேரந்்சபாது என் ேகபாடியாயி-
ருந்்வரகளின் முகஙகள் மஙகொகி ேெனப் 
ப்டமாகின. எனினும் அரிச்சுவடி கோல்லித் 
்ந்் - சிசெட்டும் சிசெட்டுப் கபன்சிலுமான 
லீொ அககாவும் பவானியககாவும் ஞாபக 
அளெயில் மி்ககி்றாரகள். அளர நூற்றாண-
டின் ஞாபகம் க்ா்டரறுந்் கள்யாகியது.

வ ா ழ் வின் 
ப ய ண ச வ ா ட் -
்டத்தில் க்ா்டர-
றுந்் முகஙகள் 
பெவும் நிளனவ-

ளெகயழுப்புகின்்றன. 
மு்ொம் வகுப்பில் ஒன்்றாகப் படித்் முகங-

கள்... சிசனகஙகள்.... நறசபா்ளன புரிந்் 
ஆோன்கள்... எனத் க்ா்டரறுந்்ளவ அதிகமதி-
கம். இவறறுள் சிெ முகஙகள் பின்னாளிலும் 
சிசனகித்்ளவ ஆயினும் பெவும் க்ா்டரறுந்-
்ளவ.

வீட்டிசெ சவளெககாரப் ளபயனாக வந்து 
சேரந்து உ்றசவாடு கெந்் குழப்படி சின்ன-
வன் சிவராோ, சின்னவயதுத் ச்ாழன் ேஙகர, 
எட்்டாம் வகுப்பில் ஒன்்றாய் படித்் எட்டுப்சப-
ரில் சிெர வித்தியானந்்ாவில் ஒசர வகுப்பிசெ 
படித்் நணபரகள் பெருகமனத் க்ா்டரருரந்் 

கள்யின் க்ா்டரச்சி்ான். ஒரு காெத்தில் 
எஙகள் வீட்டில் சவளெககாரப் ளபயன்கள் 
வந்து சேருவாரகள். சவளெககாரர என்ன 
வீட்டுககாரராகசவ மாறிவிடுவாரகள். உம்மா, 
வாப்பாவின் அன்பிலூறி எஙகசைா்டாகி விடு-
வாரகள். அப்படி வந்து சேரந்் ஒருவர 
பின்னர மகா குழப்படி, ஊத்ள் மூட்ள்ட. 
நல்ெ சவளெககாரன், ஆனால் சோம்சபறி. 

நணபராகி விளையாட்டுப் கபாழுதில் 
திளைப்சபாம். இரணடு மூன்று வரு்ட 
உ்றவு அவன். எல்சொரும் சபால் ்ம்பி-
கயன்ச்ற என்ளன அளழப்பான். அவன் 
எஙகள் வீட்ள்ட விட்டுப்சபான பின் ேந்தித்-
ச்தில்ளெ. க்ா்டரபறுந்் கள்யாகினான். 
‘எஙகிருந்ச்ா வந்்ான் இள்டச்ோதி நான் 
என்்றான்’ என்்ற பாரதி பா்டலின் ஞாபகம் -
்ான் இவன் பறறி வருவதுணடு.

(க்ா்டரும்)

இெககியம், விைம்பரம் என்கி்ற இரணடு 
கோறகளும் ்னித்்னிசய சநாககப்ப-
டுவ்றகும், சேரத்து சநாககப்படுவ்ற-

குமிள்டயிலும் பணபு ரீதியிலும் கபரும் சவறு-
பாடுணடு.

விைம்பர இெககியம் குறித்் புத்்ாகக வடி-
வளமப்பு ்கவல் க்ாழில்நுட்ப  ேமகாெத்தில் 
சமசொஙகியிருககி்றது. அச்சு முள்றளமயில் 
மட்டுமன்றி இெத்திரனியல் முள்றயிலும் இந்் 
சமசொஙகிய நிளெளயக காணொம்.

இத்்ளகய விைம்பரிப்ளப இெககியத்தில் 
உள்ளீரககும் சபாககு ேமகாெத்தில் வலுவ-
ள்டந்துள்ைது. இெககியம் என்பது இன்று 
விைம்பரஙகைால் சுளவயூட்்டப்படுகி்றது. 
அல்ெது பாதுகாககப்படுகி்றது. அல்ெது நிளெ-
நிறுத்்ல் உபாயமாகக ளகயாைப்படுகி்றது.

இெககியத்தின் மீது அல்ெது பனுவலின் 
மீது அதீ் விைம்பரம் அல்ெது பரப்பு முயல்வு 
கட்்டளமககப்படுகி்றது. அ்ளனயும் ்ாணடி 
பள்டப்பாளி மீது ஒளிவட்்ட விைம்பரம் ச்ாற-
றுவிககப்படுகி்றது. இத்்ளகய சபாககு காத் -
திரமான தி்றனாய்வு அல்ெது விமரேனத்ள் 
இருட்்டடித்து விடுவது்ான் இன்றுள்ை இெக-
கிய அபாயம். இ்னால் கனதியான இெககி-

யஙகள் சபோப் கபாருைாகிவிடும் விைம்பர 
சூன்யமும் ச்ான்றிவிடும். மற்றப்படி இெககி-
யம், இெககிய நிகழ்வுகள், இெககிய வட்்டங -
கள் என்பவறறின் மீது நிகழ்த்்ப்படும் அதீ் 
விைம்பரஙகள் ஒருவளக அதிகாரத்தின் பாற-
பட்்ட்ாக அளமந்துவிடுகி்றது. பள்டப்பாளி-
ளயப் கபருந்திரள் மீது முன்னிறுத்துவ்ாக 
இத்்ளகய விைம்பர நிளெ முன்கனழுகி்றது. 
இந்நிளெயில் குறித்் இெககியம் அல்ெது 

பள்டப்பு காத்திரமற்ற்ாக அளமயும்சபாது 
அது வாேகளர - சநயளர ஏமாறறி விடுவ்ா -
கவும் அளமந்துவிடுகி்றது.உணளமயில் கன-
தியான பள்டப்புகளுககு விைம்பரம் ச்ளவப்-
படுவதில்ளெ. இெககியசம - பள்டப்சப 
விைம்பரமாகிப் கபருந்திரளை அல்ெது 
்னியான வாேகளர - சநயளரச் கேன்்றள்டந் -
துவிடும். ஆனால் கனதியற்ற பள்டப்பின் மீது 
ேமூக வளெத்்ைஙகளில் ஒளிபாய்ச்ேலும், 
பட்்டம் சூட்்டலும் பள்டப்பாளிளய உச்ேத்திறகு 
ககாணடு கேல்லு்லும் காத்திரத்தின் மீது 
சகள்விகயழுப்புவ்ாக அளமந்திவிடுகி்றது. 
எனசவ ேமகாெ களெ இெககியப் புெத்தில் 
விைம்பர அதிகாரம் அல்ெது சபாலியான 
கேயறபாடுகள் அதிகம் ேமூக வளெத்்ைஙக-
ளையும் பி்ற ஊ்டகஙகளையுமம் சூழ்ந்து நிற-
கின்்றன. இெககியகமான்றின் அகப்கபறுமதி, 
பு்றப் கபறுமதிககப்பால் சவக்றாரு கபறுமதி 
சநாககி இத்்ளகய விைம்பரஙகள் கட்்ட -
ளமந்துவிடுவது அவவைவு இெககிய எழுச்-
சிககு உசி்மான்ல்ெ.
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ஒளவன் கவிதை

ஞாழல்

திளேகளிலிருந்து கருகிவழியுகமாரு 
கோல் சகட்்டாயா காறச்ற

திளணகளின் முதிரவு 
ஒன்றிலிருந்து மறக்றான்றில் மெரும் 
கமன் காெக குளிரத்தி

வளேசயாக்டழுந்் கிழத்தியின் 
கநஞ்சில் இன்னும் ்ான் துடிககி்றது
உ்டன் சபாககின் பிரிவு

மஞ்ேல் க்றித்் பின்பகலில் 
நிழொக நின்்றக்ாரு வாளக

பாணனின் நரம்புகளில் 
கவம்பிப்புள்டத்் பா்டகொன்ள்ற 
எடுத்துச் கேன்்றது 
மரு்த்தின் மூன்்றாம் குைத்து மீகனான்று

பின் 
மீன் ககாத்் முளனந்திறறு
கேந்நி்ற நீர நாய்

கபருஙக்டலின் கபருகளக
்ாழம்பூவில் எழுதிறக்றாரு கமன்னளெ

அளெயில் 
இத்்ளன துளி
இத்்ளன துகள்
இத்்ளன துயர
இத்்ளன குரல்

பாளெப்பணகணன்று
சகட்டிருப்பாய் காறச்ற

காறச்ற
ஞாழல் 
நான் என்ப்றியாயா.

மு ல்ளெத்தீவு மு்ல் புத்்ைம் 
வளரயான ஆன்மீகப் பயணத்-

தின் அனுபவப் பகிரவாக கவளிவந் -
திருககி்றது. முஸ்பா மன்சூர எழுதிய 
பனுவல். முல்ளெத்தீவு ்ணணீரூற-
ள்றப் பி்றப்பி்டமாககககாண்ட மன்சூர, 
புத்்ைம் கபருககுவற்றாளன வசிப்-
பி்டமாக ககாண்டவர. க்ாணணூ -
றுகளில் வ்டககு முஸலிம்களில் 
ஒருவராய் கவளிசயறியவர. அரே 
துள்றயில் க்ாழில் புரிந்து ஓய்வா -
னவர. சநாயிலிருககும் இவர ்னது 
அனுபவஙகளின் திரட்சிளய எழுத்-
துப் பனுவொககித் ்ருகி்றார.

‘்ப்லீக’ எனும் ஆன்மீகப் பணி 
ஈரப்பின் சுய அனுபவத்ள்ப் பி்றரு-
்டன் பகிரகி்ற ஒரு எழுத்துப் பிரதிகய-

னினும் அ்னூ்டாக ஓர 
உளரயா்டளெ நிகழ்த்-
திச் கேல்கி்றார. ்னது 
வாழ்சவாட்்டம், குடும்ப 
ேமூகப் பின்புெம், துயர 
மிகுந்் கணஙகள், 
சபாரச் சூழெளமவு ஏற-
படுத்தும் இ்டரககைன 
இவரது எழுத்துக-
குள் ஓர உயிரப்பான 
கள்ளயத் ்ரிசிகக-
ொம். 

இந்்க கள் வ்டககு 
முஸலிம்களின் வாழ்வியல் வரொற-
றுத் க்ா்டரச்சியின் ஒரு பகுதியாகவும் 
அளமந்துவிடுவதினால் கவறுமசன 
ஆன்மீகம் அல்ெது சுயேரிள் 

அனுபவ பகிரவு என் -
றில்ொமல் ஒரு வர -
ொறறு ஆவணமாக-
வும் இருககின்்றது.

வன்னியில் நம்-
மூவர என அ்டங-
காப் பறறு பண்டார 
வன்னியன், வன்னி 
ளமந்்ன் சிவசி-
்ம்பரம், ோகித்திய 
இரத்தின முல்ளெ-
மணி ஆகிசயார 
குறித்் ்னது 

மு்ல் நூளெத் ்ந்்வர. இ்னூ -
்டாகத் ்மிழ், முஸலிம் உ்றவின் 
வலிளமளய எழுதியவர முஸ்பா 
மன்சூர.

இளைய முஸ்பா எனத் ்ன்ளன 
முன்னிளெப்படுத்தும் இவரது 'முல்-
ளெத்தீவு மு்ல் புத்்ைம் வளர@ 
தீனுள்டயானின் அனுபவப்பகிரவு’’ 
என்கி்ற இந்்ப் பனுவளெ கவள்-
ைாப்பு கவளி கவளியிட்டிருககி்றது. 
இவர சநாயிலில் இருககும் இந்்க 
காெத்தில் நூலிளனப் கபறறு 
இவளர ஊககுவிகக சவணடியது 
வாேகரின் க்டளமயுமாகும். 

இவரு்டனான க்ா்டரபுகளுககு 
முஸ்ப்பா மன்சூர கபருககு -
வற்றான், முந்்ல் என்்ற முக -
வரியிசொ அல்ெது 071- 
7191595 என்்ற க்ாளெசபசி 
இெககத்து்டன் க்ா்டரபு ககாள் -
ைொம்.

          தீனுடையானின் அனுபவப் பகிர்வு

இலக்கிய விளம்பரம@இருளா ஒளியா
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எஸ்.கணேசன் ஆசசசாரி சதீஷ் ...?
கம்பளை

ராஜன் பி. தேவ் 20 தை 1954 இல் பிறந்-
ோர்.   29, ஜுமை, 2009இல் அைர-
ரானார்.இவர் தகரள ைாநிைத்தின் 

ஆைப்புமழயில்  பிறந்ோர். கமைத்துமறயில் 
ஈடுபாடு ககாண்டு நாடக நடிகராக இருந்து 
1980- திமரயுைகில் நடிகராக 
அறிமுகைானார். 

ைமையாள திமரயுைகில் 
ேனது நடிப்பாற்றைால் மிக 
முக்கிய வில்ைன் கோபாத்திரத்-
தில் நடிக்கத் கோடங்கினார். 
பை ஆண்டுகாைைாக திமரப்-
பட உைகில் ேனக்ககன ேனியி-
டத்மே ேக்கமவத்து வந்ே ராஜன் 
பி. தேவ், ேமிழ், கேலுங்கு, 
ைமையாளம், கன்னடம் என 
கேன்னிந்திய கைாழிகளில் 200-
க்கும் தைற்பட்ட படங்களில் 
நடித்துளளார். இவர் சூரியன் 
திமரப்படம் மூைம் ேமிழில் 
அறிமுகைானார். 

கஜன்டில்தைன், ைவ் டுதட, 
பூைகள ஊர்வைம், ோலி காத்ே 
காளியம்ைன், கபரிய இடத்து ைாப் -
பிளமள  உட்பட பை படங்களில் 
நடித்து, ேமிழ் ரசிகர்களின் கவனத்-
மேப் கபற்றவர். 

சினிைாவில் கபாதுவாக வில்ைன் -
கள முரட்டு ஆட்களாக இருப்பது 
வழக்கம். அந்ே நிமைமய ைாற்றி, 
நமகச்சுமவ மிகுந்ே வில்ைத்ேனத்-
துடன் ரசிகர்கமள கவகுவாக ஈர்த்ே-
வர் ராஜன் பி. தேவ்.ைமையாளத்தில் 
கவகு ஜனரஞ்சக நடிகராகத் திகழ்ந் -
ேவர் ராஜன், ைம்முட்டி, தைாஹன் -
ைால் உளளிட்ட பை முன்னணி 
நடிகர்களுடன் நடித்ேவர் ராஜன். 

நாடகம் ைற்றும் திமரப்பட நடிகர், திமரப் -
பட இயக்குனர் என பன்முகம் ககாண்டவர் 
ராஜன்.

இவரின் வாழ்க்மகத்துமை:்சாந்ோ 
ஜூப்லி திதயட்டர் என்ற க்சாந்ே நாடகக் 
குழுமவயும் பை ஆண்டு காைைாக நடத்தி 
வந்ேவர். 'காட்டுக்குதிமர' என்ற நாடகம் 
ோன் இவரது கமையுைக வாழ்க்மகயில் மிக 
முக்கியைாக கருேப்படு-
கிறது. இவர் கமடசியாக 
நடித்ே படம்   தகரளாவின் 
கவற்றி படைான 'என் பட்-
டைத்தில் பூேம்' என்ற 
படைாகும்.இவர் ஜூமை 
29, 2009 அன்று காமை 
ககாச்சியில் ஈரல் பாதிக்-
கப்பட்டு காைைானார்.

நடிகர் ராஜன் பி. தேவ்

"செ" பிகெர்ஸ் செல்வகுமார் முத்துவின் தயாரிப்பில அறிமுக இயககுனர் தினனஸ் தீனதயாைனின் இயககத்தில கவிஞர் அஸ்மின் ்பாடல எழுதும  புதிய ்படத்தின் சதாடகக 
நிகழ்வு அணளமயில சென்ளன அண்ா நகரில அளமந்துளை Rose Water மணட்பத்தில நளடச்பற்றது.  இந்த நிகழ்வில திளை நடெத்திைஙகள, இயககுனர்கள,சதாழில-
நுட்பக களைஞர்கள ்பைர் கைந்து சகாணடு ்வாழ்த்து சதரிவித்தனர். ்படத்தில  நடிகர் ெதீஸ், நடிகர் செைந்தைாஜன், இயககுனர் 'ைாெயயா" கண்ன், இயககுனர் வீைககு-
மார், இயககுனர் அகிைன் ஒளிப்்பதி்வாைர் ைாஜா, ஆகினயாளைக கா்ைாம.

களுத்துறை கறைமகள் வித்தியாையத்தில் திைன் வகுப்பறை திைபபு விழா
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